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1 Všeobecné informácie
1.1 Prihlásenie do systému
Po otvorení aplikácie sa zobrazí úvodná obrazovka, na ktorej sa nachádza vstupný formulár, slúžiaci na
prihlásenie používateľa. V dolnej časti obrazovky sa nachádza informácia o pôvode a verzii systému.
Používateľ sa prihlási do systému zadaním svojich prihlasovacích údajov do vstupného formulára.
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1.1.1 Prihlasovacie údaje
Údaje potrebné na prihlásenie do systému:



Prihlasovacie meno – vo forme: meno.priezvisko
Heslo – po prvotnom prihlásení požiada systém používateľa o zmenu hesla, ktoré musí spĺňať
nasledujúce podmienky:
- minimálne 8 znakov
- minimálne jedno veľké písmeno
- minimálne jedno malé písmeno
- minimálne jednu číslicu
- maximálne dva rovnaké po sebe idúce charaktery

Pri opätovnom prihlásení si systém toto prihlásenie zapämatá a ponúkne ho používateľovi.
Takto zapamätané prihlásenie používateľ jednoducho odstráni kliknutím na ikonu
označenú modrou farbou)

Odstrániť (na obr.

1.2 Menu
Menu otvoríte kliknutím na ikonu

, ktorá sa nachádza na ľavej strane hornej lišty obrazovky.

Vedľa ikony menu sa zobrazuje ikona Domov a momentálne zobrazená položka v menu.
11

Plochu menu je možné aj ukotviť na obrazovke a to nasledovne:
V hornej lište menu sa nachádza názov firmy, pre ktorú používateľ pracuje a tlačidlo
ukotvenie menu na obrazovke používateľa. Ukotvené menu signalizuje tlačidlo
kliknutím naň sa ukotvenie zruší.

slúžiace na
. Opätovným

1.2.1 Obsah menu
Obsah menu je rozdelení do troch častí:


Základná plocha menu - obsahuje položky: Profil, Virtuálny terminál a Môj kalendár a ďalšie
položky, ktoré sú pevne usporiadané do skupín (napr. dochádzka, základné údaje, atď). Kliknutím
na ne sa zobrazia ďalšie kategórie týchto skupín. Toto zobrazenie sa líši v závislosti od používanej
role a jej prístupových práv.

12



Informačná plocha - v spodnej časti menu sa zobrazujú informácie o prihlásenom používateľovi:
o fotografia používateľa
o informácia o používanej roli
o názov spoločnosti, pod ktorou je používateľ prihlásený

13



plocha s používateľskými nastaveniami – obsahuje ikony pre voľbu rôznych používateľských
nastavení:
o zmena jazyka
o zmena roly
o zmena hesla
o odhlásenie sa zo systému

1.3 Zmena jazyka

Zmenu jazyka používateľ vykoná kliknutím na tlačidlo

, ktoré sa zobrazuje v prípade, že má

používateľ na výber z viacerých možností jazykov. Zmena jazyka sa uloží a zostane tak zmenená aj po
následnom prihlásení používateľa.

1.4 Zmena používanej roly
Používateľ, ktorý pracuje pod viacerými rolami (napr. rola manažér a rola zamestnanec), má možnosť
v spodnej časti menu kliknutím na ikonu

zmeniť práve používanú rolu. Otvorením tejto

možnosti má používateľ na výber zo všetkých jemu pridelených rolí. Táto zmena musí byť potvrdená
zadaním hesla.

1.5 Zmena hesla
Zmena hesla môže byť vyvolaná:




Používateľom
administrátorom, ktorý nastaví reset hesla u daného používateľa
expiráciou

1.5.1 Zmena hesla vyvolaná používateľom

Kliknutím na tlačidlo

má používateľ možnosť zmeniť svoje používateľské heslo (v prípade, že je

zmena hesla riadená mimo aplikáciu, táto možnosť sa v menu nenachádza)
14

Poznámka: Pokiaľ sú používatelia spravovaní externe (napríklad je aplikácia prepojená s Active Directory)
používatelia sa prihlasujú doménovými prihlasovacími údajmi. Prihlasovanie a zmena hesla môže teda
vyzerať odlišne.






Do kolónky Staré heslo používateľ vpíše heslo, ktorým sa naposledy prihlasoval do systému
Do kolónky nové heslo napíše heslo, ktorým sa chce používateľ prihlasovať po zmene hesla
Do poslednej kolónky pre kontrolu nové heslo vpíše ešte raz
Po skontrolovaní údajov používateľ klikne na položku ZMENIŤ

Zmena resp. reset hesla môže byť vykonaná aj administrátorom.
Realizuje sa v prípade zabudnutia/straty hesla zo strany používateľa, resp. vynútenia zmeny hesla zo strany
administrátora. Viac o resete hesla zo strany administrátora nájdete v kapitole Reset hesla.

1.6 Odhlásenie z aplikácie

Používateľ sa z aplikácie odhlási kliknutím na ikonu

umiestenú v spodnej časti plochy menu.

1.7 Export dokumentov
Pri pracovaní s aplikáciou Chronos má používateľ možnosť exportovať dokumenty do formátov:
15



PDF



Excel



Word



Hromadný export

Po exportovaní dokumentu do konkrétneho formátu sa tento dokument uloží v používateľovej schránke
exportovaných dokumentov. Tie si môže používateľ otvoriť a skontrolovať kliknutím na ikonu
exportovaných dokumentov (napr. xlc, pdf, doc)

Počet

nachádzajúcu sa v hornej lište, na pravej strane obrazovky vedľa loga aplikácie (na obrázku označené
modrou farbou)

Číslo zobrazené v ikone zobrazenia reportov reprezentuje počet exportovaných dokumentov v schránke
používateľa. Kliknutím na túto ikonu sa zobrazia exportované dokumenty s názvom, dátumom a časom
exportu, ktoré si následne používateľ môže exportovaný dokument vymazať, uložiť do svojho zariadenia
alebo vyhľadávať medzi exportmi.

Ak si používateľ žiada vymazať daný export klikne na ikonu
zruší v nasledovnom okne.
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Vymazať a vymazanie potvrdí alebo

1.8 Nahlásenie problému
Ak používateľ objaví v systéme Chronos chybu či nezrovnalosť, prípadne dostane nápad na zlepšenie
niektorej funkcie, môže využiť funkciu nahlásenia problému. Urobí tak kliknutím na ikonu Nahlásiť v pravej
strane hornej lišty (na obr. označená v červenom krúžku).

Po kliknutí na ikonu
sa používateľovi zobrazí okno „Nahlásenie reportu“, v ktorom vyberie, aký typ
problému chce nahlásiť – chybu alebo vylepšenie. Do povinného poľa popis opíše, o aký problém sa jedná,
príp. s akým vylepšením prichádza. Do reportu môže používateľ vložiť aj prílohu a to vo veľkosti maximálne
5MB. Kliknutím na akciu Odoslať sa report nahlási.
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2 Profil
Menu/Profil
Otvorením tejto položky sa na obrazovke zobrazí informačné okno, ktoré poskytuje používateľovi možnosť
kontroly vlastnej evidencie dochádzkových údajov. Zároveň poskytuje informáciu o stave čerpania fondov
pracovného voľna.
Okno nemá editačný režim, slúži len na prezeranie údajov.
Prezeranie okna môže vykonávať iba používateľ s prístupovým právom na okno Profil – čítanie.

2.1 Informácie o používateľovi
V ľavom hornom rohu obrazovky sa nachádzajú všeobecné informácie o prihlásenom používateľovi. Všetky
zobrazené údaje v tejto časti sú zaevidované v okne Osoby s výnimkou názvu firmy (firma je základný
inštalačný údaj).
Údaje o používateľovi:








Fotografia používateľa
Meno a priezvisko používateľa
Osobné číslo – osobné číslo priradené používateľovi v systéme Chronos
Dátum začatia pracovného pomeru
Firma – názov firmy, pre ktorú používateľ pracuje
Pracovisko – zvyčajne miesto, v ktorom firma sídli
Pracovné zaradenie – názov pracovnej pozície používateľa

*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.
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2.2 Údaje mesačného pracovného fondu k aktuálnemu dňu
V tejto kolónke, nachádzajúcej sa v hornej časti obrazovky sú zobrazené informácie týkajúce sa
odpracovaných hodín používateľa (zamestnanca) za aktuálny mesiac vzhľadom na pracovný fond
vypočítaný k aktuálnemu dňu:

-

Mesačný pracovný fond
Alikvotná časť vypočítaného mesačného pracovného fondu prihláseného používateľa
k aktuálnemu dňu.


-

Počet odpracovaných hodín k aktuálnemu dňu
Súčet hodín zaevidovaných dochádzkových záznamov, ktoré patria do
v aktuálnom mesiaci k aktuálnemu dňu


-

Rozdiel medzi týmito hodnotami
rozdiel (plnenie fondu) = hodnota poľa Mesačný prac. fond k dnešnému dňu (hod) - hodnota poľa
Odpracované (hod)
môže byť kladný alebo záporný

-

pracovného fondu

*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

2.3 Údaje aktuálneho dňa
Táto časť okna zobrazuje hodnoty plnenia pracovného času v aktuálny deň.
Údaje okna sa vždy zobrazujú k aktuálnemu dňu a nie je možné nastaviť iný čas pre zobrazenie


Denný pracovný čas
- denná pracovná doba používateľa (zamestnanca) zaznamenaná v hodinách
- počet hodín, ktoré má používateľ predpísané odpracovať za deň
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Odpracované dnes
- súčet zaevidovaných hodín, ktoré patria do pracovného fondu, odpracovaných v aktuálnom
dni


-

Rozdiel týchto hodnôt
Rozdiel = Denný pracovný čas (h) – Odpracované dnes (h)
vyobrazený aj graficky

*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

2.4 Údaje aktuálneho mesiaca celkom
Táto časť okna, nachádzajúca sa na pravej strane obrazovky zobrazuje stav údajov mesačného pracovného
fondu k poslednému dňu aktuálneho mesiaca.
Údaje okna sa vždy zobrazujú k poslednému dňu aktuálneho mesiaca a nie je možné nastaviť iný čas pre
zobrazenie.
Údaje aktuálneho mesiaca zobrazujú všetky činnosti používateľa zaznamenané počas aktuálneho mesiaca:


Pracovný fond
- vypočítaný mesačný pracovný fondu prihláseného používateľa k poslednému dňu aktuálneho
mesiaca
- Pracovný fond = (Týždenný pracovný čas/5)*Počet pracovných dní vrátane sviatkov
v zobrazovanom mesiaci
- poznámka: V okne Typ osoby je možné nastaviť, či do pracovného fondu počítať iba pracovné
dni alebo aj sviatky



Odpracované
- súčet všetkých hodín zaevidovaných dochádzkových záznamov, ktoré patria do pracovného
fondu v aktuálnom mesiac
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Rozdiel týchto hodnôt
- Rozdiel (plnenie fondu) = hodnota poľa Mesačný prac. fond k dnešnému dňu (hod) - hodnota
poľa Odpracované (hod)
- zobrazený aj graficky



kategórie dochádzky zaznamenané počas mesiaca
- napríklad: Práca, Prestávka na jedlo a odpočinok, Služobná cesta, Sviatok...)
- súčet zaevidovaných hodín zaznamenaných v termináli pod danou kategóriou dochádzky

*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

2.5 Prehľad fondu pracovného voľna
Táto časť okna zobrazuje fondy pracovného voľna a ich hodnoty pre prihláseného používateľa.

*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.
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V prehľade sa zobrazujú nasledujúce údaje:


Fond pracovného voľna
- názov je prenesený z kategórie dochádzky, ktorá zodpovedá príslušnému fondu (napr.
dovolenka, lekár, lekár sprevádzanie...)



Obdobie
- obdobie, ku ktorému je priradený daný fond



Jednotka
- časová jednotka v ktorej je fond pracovného voľna počítaný (deň/hodina)



Prenesené
- údaj o prenesených hodinách daného fondu z predošlého obdobia na základe uzávierky fondu



Nárok obdobia
- aktuálny dostupný nárok používateľa na daný fond pre uvedené obdobie



Čerpané
- hodnota vyčerpaného fondu pracovného voľna k aktuálnemu dňu v aktuálnom období



Plánované čerpať
- hodnota (dni/hodiny) z daného fondu zobrazujúca plánované čerpanie fondov pracovného
voľna (sú zaznamenané zo žiadaniek alebo hromadných dochádzkových záznamov)



Dostupný fond
- hodnota zostatkového fondu pracovného voľna k aktuálnemu dňu



Nárok k vybranému dátumu
- dostupný fond vypočítaný k vybranému dátumu



Vybrať dátum
- používateľsky editovateľné pole.
- možnosť výberu dátumu, pre ktorý sa má prepočítať dostupnosť pre čerpanie fondu
pracovného voľna pre používateľa

2.6 Mesačný prehľad dochádzky
Táto časť okna zobrazuje dochádzkové záznamy používateľa zobrazené v histograme vždy v rozsahu
jedného mesiaca.
Používateľ vidí prehľad od začiatku mesiaca až po aktuálny deň:
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na spodnej vodorovnej osi sú znázornené dni
zvislá os prezentuje zaevidovaný čas v hodinách
modrou prerušovanou čiarou je zvýraznená pracovná norma

Používateľ sa tiež dokáže jednoducho preklikať jednotlivými mesiacmi a získať tak prehľad vo svojich
záznamoch. Jednotlivé terminálové záznamy sú pre lepší prehľad odlíšene farebne.

*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

Kliknutím na vybraný stĺpec histogramu sa systém prepne do zobrazenia záznamov dňa, ktorému daný
stĺpec prináleží.

2.6.1 Denný prehľad dochádzky
Kliknutím na ktorýkoľvek zo stĺpcov z grafu sa používateľovi zobrazí prehľad dochádzky daného dňa.
V zobrazení môže používateľ vidieť dátum konkrétneho dňa a kategórie dochádzky: v prípade na obrázku
Práca a Prestávka na jedlo a odpočinok, ich začiatok, koniec a trvanie vo formáte hh:mm; zároveň
používateľ prehľadne vidí aj pracovný fond, odpracované hodiny a rozdiel (môže byť plusový a mínusový).
Okno, v prípade, že používateľova rola nemá povolené práva Prehľad a úprava dochádzky - čítanie;
úprava, nemá editačný režim a slúži len na prezeranie údajov s použitím filtrovacích nástrojov, nástrojov
pre nastavenie upozornení, príp. nástrojov pre export údajov do formátov xls, doc, pdf.
Prezeranie okna môže vykonávať iba používateľ s prístupovým právom na okno Prehľad mojej dochádzky–
čítanie.
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*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy

Po kliknutí na ikonu
Terminálové záznamy si vie používateľ skontrolovať terminálový záznam.
V horizontálnej rovine sa mu zobrazí:


Terminálu - názov terminálu umiestneného na pracoviskách alebo virtuálny terminál



Prístupová karta - viacmiestne číslo prístupovej karty vlastnej každému zamestnancovi



Čas - presný čas príchodu/odchodu v hh:mm:ss



Kategória - názov kategórie, napr. práca/prestávka na jedlo a odpočinok, spolu s farebným
označením konkrétnej kategórie



Akcia - graficky označený príchod/odchod

*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.
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2.6.1.1

Nastavenie upozornení

Každý používateľ si môže vytvoriť svoje vlastné nastavenie upozornení, ktoré sa budú zobrazovať
v prehľade jeho dochádzkových záznamov v stĺpci Upozornenia.
Používateľ tieto nastavenia vykoná nasledovne:


kliknutím na kolónku Upozornenia vo vrchnej pravej časti prehľadu dochádzky



používateľ vyberie/zruší upozornenia, ktoré sa budú zobrazovať v detailnom zobrazení prehľadu
dochádzkových záznamov spolu s ich grafickým označením
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3 Virtuálny terminál
Menu/Virtuálny terminál
Okno slúži pre evidenciu dochádzkových záznamov používateľa prostredníctvom virtuálneho terminálu,
ktorý je súčasťou systému Chronos.
Zaevidovanie dochádzkového záznamu cez virtuálny terminál môže vykonávať iba používateľ s
prístupovým právom na okno Evidencia dochádzky – čítanie, úprava.
Výber tlačidiel pre príchod a odchod, ktoré sú viditeľné v evidencii dochádzky používateľa je možné
nastaviť v okne Terminály (Menu/Nastavenia/Terminály) v nastaveniach kategórií dochádzky.
Toto nastavenie môže vykonať len používateľ s prístupovým právom na okno Terminály – kategórie
dochádzky – čítanie – úprava.
Viac informácií o nastaveniach kategórií dochádzky v termináloch nájdete v kapitole 9.2.2 Úprava kategórií
dochádzky v termináli.

*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

3.1 Príchod
Príchod charakterizuje časť obrazovky pre zaevidovanie prvotného začatia práce.
Používateľ má na výber z možností kategórií, ktoré sú charakteristické pre príchod (napríklad: práca, práca
z domu, práca na služobnej ceste. V systéme Chronos sú tieto tlačidlá zvýraznené zelenou farbou.
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3.2 Odchod
Tlačidlá pre možnosť odchodu sú červenej farby. Používateľ si pri ukončení alebo prerušení práce
zaznamená cez elektronický dochádzkový terminál konkrétnu kategóriu charakterizujúcu odchod alebo
prerušenie práce (napríklad: prestávka na jedlo a odpočinok, práca – odchod, lekár...).

3.3 Jednosmerný mód
V ľavej hornej časti obrazovky sa nachádza tlačidlo slúžiace na zapnutie/vypnutie jednosmerného módu.

Jednosmerný mód slúži na zjednodušenie „orientácie“ v prihlasovaní a odhlasovaní a zabraňuje chybným
opätovným evidovaním záznamov príchodu/odchodu a s tým spojenými komplikáciami.
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Vypnutý jednosmerný mód -

-

systém zobrazuje aktívne obidve časti obrazovky pre príchod aj pre odchod



Zapnutý jednosmerný mód -

-

systém prepína aktívne zobrazenie časti obrazovky pre príchod alebo pre odchod, v závislosti od
toho, ktorý druh prerušenia bol naposledy odhlásený cez virtuálny terminál
pri prvom použití virtuálneho terminálu počas dňa sa zobrazí ako aktívna časť obrazovky pre
príchod
v praxi to znamená, že keď sa používateľ prihlási (klikne na zelené tlačidlo), tlačidlá príchodu sa
znefunkčnia (šedá farba) a funkčné sú už len tlačidlá odchodu (červená farba) a naopak

-

3.4 Záznamy aktuálneho dňa
Záznamy aktuálneho dňa, nachádzajúce sa v spodnej časti obrazovky, slúžia používateľovi na informovanie
o jeho evidencií dochádzky.

28

Zobrazujú všetky virtuálne terminálové záznamy aktuálneho dňa (príchod, odchod, prípadne prestávku na
jedlo a odpočinok).
V prípade potreby je možné pridať aj komentár. Tento komentár si používateľ vie upravovať, ale len
v aktuálny deň, neskôr mu už táto úprava nebude dostupná.

*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

4 Môj kalendár
Menu/Môj kalendár

Okno zobrazuje náhľad kalendára vlastný prihlásenému používateľovi. Ten je používateľovi prístupný iba
na čítanie, nie je možné v ňom vykonávať žiadne úpravy.
Tento kalendár vytvára manažér resp. používateľ s prístupovým právom na okno – Pracovné zmeny –
čítanie –úprava.

4.1 Výber zobrazenia
Kalendár používateľovi ponúka tri možnosti zobrazenia:




Mesačné (ozn. žltou farbou)
Týždenné (ozn. červenou farbou)
zobrazenie aktuálneho dňa /dnes/ (ozn. modrou farbou)
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4.1.1 Mesačné zobrazenie
Ak si používateľ zvolí mesačné zobrazenie, zobrazí sa mu prehľad daného mesiaca. Mesiace je možné
prechádzať pomocou šípok vedľa názvu mesiaca.
V kalendári používateľ vidí svoje pracovné smeny, ktoré mu vytvorí jeho nadriadený, ale aj jeho plánovanú
dovolenku, či sviatky.

*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

Na konci každého týždňa, v pravej časti kalendára, si môže používateľ pozrieť zhrnutie daného týždňa
(zvýraznený oranžovou farbou).

*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.
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Používateľ tak vidí:





konkrétny týždeň ohraničený dátumom
počet hodín na pracovisku
plánovanú neprítomnosť v hh:mm
týždenný pracovný fond

4.1.2 Týždenné zobrazenie
Ak si používateľ zvolí týždenné zobrazenie (orámované červenou), zobrazí sa mu prehľad daného týždňa.
Týždne je možné prechádzať pomocou šípok po stranách filtra obdobia.

*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

4.1.3 Zobrazenie aktuálneho dňa
Aktuálny deň je farebne zvýraznený v týždennom či mesačnom zobrazení.
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4.1.4 Export kalendára
V hornej lište môjho kalendára má používateľ možnosť exportovať tento prehľad do formátu PDF.
Používateľ tak vykoná kliknutím na

.

Viac informácií o exporte dokumentov v systéme Chronos nájdete v kapitole 1.7 Export dokumentov.

4.2 Zobrazenie infolišty
V každom z troch možností zobrazenia kalendára (mesačnom, týždennom aj dennom) vidí používateľ na
spodnej časti infolištu zvýraznenú sivou farbou. Tá slúži ako prehľad fondu pracovného času toho ktorého
mesiaca. Používateľ si taktiež vie pozrieť počet hodín na pracovisku či plánovanú neprítomnosť (v h).

*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy
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5 Dochádzka
Menu/Dochádzka
Táto položka v menu obsahuje podkategórie, ktoré súvisia s používateľovou dochádzkou:




Prehľad dochádzky
Hromadné dochádzkové záznamy
Prítomnosť na pracovisku

5.1 Prehľad dochádzky
Menu/Dochádzka/Prehľad dochádzky
Okno zobrazuje údaje súvisiace s používateľovými dochádzkovými záznamami.

5.1.1 Filtrovanie dochádzky

Prehľad dochádzky je možno ohraničiť konkrétnym dátumom.
Po kliknutí na ikonu
Mesiac sa rozbalí kalendár, v ktorom môže používateľ vybrať konkrétny
kalendárny rok a mesiac zobrazenej dochádzky.

Následne si môže používateľ zvoliť aj konkrétny deň alebo denne rozpätie zobrazenej dochádzky a to
kliknutím na ikonu

Dátum od – do.
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V prípade, že má používateľ povolené práva na zobrazenie dochádzky aj iných zamestnancov ako seba,
môže dochádzkové záznamý týchto osôb vyhľadať vo filtri Osoba.

Nasledovným filtrom používateľ zobrazí dochádzkové záznami viacerých osôb a to buď všetkých alebo
len osôb patriacich do používateľovej skupiny.

V zobrazenej dochádzke má používateľ možnosť prehľadu dochádzky podľa dátumu vzostupne alebo
zostupne.

Používateľ má tiež možnosť filtrovať zobrazenú dochádzku podľa kategórií dochádzky.
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Tieto filtre používateľ zruší kliknutím na ikonu
lišty filtrov.

Zrušiť filter, nachádzajúcu sa na ľavej hornej strane

5.2 Zobrazenie dochádzky
Vyfiltrovaná dochádzka sa používateľovi zobrazuje prostredníctvom údajov:


Dátum
- dátum dňa, ktorého údaje dochádzky sú zobrazené v riadku



Kategória dochádzky
- kategória dochádzky charakterizujúca dochádzkový záznam



Začiatok
- časový údaj začiatku dochádzkového záznamu vo formáte hh:mm
- ak je počas dňa viac dochádzkových záznamov s rovnakou kategóriou dochádzky, tak sa
zobrazuje prvý záznam začiatku doch. záznamu v danej kategórii dochádzky počas dňa



Koniec
- časový údaj ukončenia dochádzkového záznamu vo formáte hh:mm
- ak je počas dňa viac dochádzkových záznamov s rovnakou kategóriou dochádzky, tak sa
zobrazuje posledný záznam ukončenia doch. záznamu v danej kategórii dochádzky počas dňa
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Trvanie
- čas trvania dochádzkového záznamu vypočítaný z časov jeho začatia a ukončenia vo formáte
hh:mm



Komentár
- môže ho pridať:
 zamestnanec pri evidencii dochádzky cez virtuálny terminál v okne Evidencia dochádzky;
 používateľ s právom editovať dochádzkové záznamy v okne Úprava dochádzky;
 používateľ s právom editovať hromadné dochádzkové záznamy v okne Hromadné
dochádzkové záznamy
Upozornenie
- kontrolné upozornenia voči nastaveniu podmienok dochádzky
- možnosť nastavenia konkrétnych upozornení, ktorými chce byť používateľ informovaný
- viac informácií o nastavení upozornení v kapitole 2.6.1.1 Nastavenie upozornení



*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

Kliknutím na ikonu
Terminálove záznamy v riadkovom zobrazení dochádzky sa používateľovi zobrazia
terminálové záznamy.
V horizonotálnej rovine sa mu zobrazí:


Názov terminálu - terminály umiestnené na pracoviskách alebo virtuálny terminál
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Prístupová karta - viacmiestne číslo prístupovej karty vlastnej každému zamestnancovi



Čas - presný čas zaznamenanej kategórie vo formáte hh:mm:ss



Názov kategórie - práca/prestávka na jedlo a odpočinok... spolu s farebným grafickým označením
danej kategórie



Akcia – graficky znázornený príchod/odchod

*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

Na spodnej časti obrazovky sa zobrazujú informácie o používateľovom pracovnom fonde a prehľad podľa
zvolených kategórií (ktoré používateľ vyberie použitím filtra kategórií).

*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

5.2.1 Elektronický podpis dochádzky
Vďaka funkcionalite elektronický podpis dochádzky je možné podpisovať dochádzku priamo v systéme
Chronos, na konci toho ktorého mesiaca, čím sa nahrádza ručné podpisovanie papierovej dochádzky.
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Používateľ tak urobí kliknutím na tlačidlo Podpísať dochádzku mesiaca mm rrrr (na obrázku označené
červenou farbou).
Výzva na podpísanie dochádzky sa objaví vtedy, keď je dochádzka daného mesiaca ukončená a keď bola
spustená mesačná uzávierka príslušným oddelením.

*obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy

Pred vykonaním tejto akcie odporúčame dochádzku si v prehľade dôkladne skontrolovať. Používateľa na
to ešte upozorní okno, v ktorom používateľ kliknutím na Áno podpíše dochádzku.

Po podpísaní dochádzky za daný mesiac sa toto hlásenie viac nezobrazuje, zobrazuje sa už len informačné
okno o tom, že v danom mesiaci je dochádzka podpísaná (zvýraznené zeleným na hornej lište).
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*obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy

5.2.2 Export dochádzky
V hornej lište používateľovej dochádzky má používateľ možnosť tieto dochádzkové záznamy exportovať do
formátov PDF, Excel a Word a to kliknutím na akciu Exportovať.

Viac informácií o exporte dokumentov nájdete v kapitole 1.7 Export dokumentov.

5.3 Úprava dochádzky
V okne Dochádzky má okrem prehľadu používateľ aj možnosť
záznamov osôb evidovaných v systéme.
Dochádzkové záznamy môžu byť do systému zaevidované:
1.
2.
3.
4.

prostredníctvom virtuálneho terminálu
prostredníctvom terminálu 3. strany.
ručným zápisom do okna Úprava dochádzky
generovaním:
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kontroly a editácie dochádzkových





zo žiadanky
z hromadného dochádzkového záznamu
z nastaveného jobu

Úpravu dochádzky môže vykonávať iba používateľ s prístupovým právom na okno Dochádzkové záznamy
– čítanie - úprava.
Úpravu dochádzky vystavením viacdňového dochádzkového záznamu môže vykonávať iba používateľ s
prístupovým právom na akciu Úprava dochádzky – Viacdňový záznam – povolené.

5.3.1 Možnosti úprav
Používateľ má na výber hneď niekoľko možností úprav dochádzky. Tieto úpravy vykoná kliknutím na ikonu
Upraviť v riadkovom zobrazení dochádzkových záznamov.



Úprava kategórie dochádzky

-

Používateľ klikne na položku danej kategórie, ktorú chce zmeniť, v riadkovom zobrazení dochádzky
a vyberie požadovanú kategóriu



Úprava začiatku času

-

používateľ klikne na časový údaj, ktorý chce zmeniť v kolónke začiatok a tento údaj prepíše na
požadovaný čas začiatku vo formáte hh:mm



Úprava konca času
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-

údaje o konečnom čase kategórie sa upravujú rovnako ako začiatok času



Komentár

-

Používateľ pridá komentár kliknutím na prázdnu položku v stĺpci Komentár v editačnom zobrazení
dochádzky daného zamestnanca.
Následne konkrétny komentár vpíše

-

Úpravy používateľ potvrdí kliknutím na akciu

Potvrdiť, prípadne zruší kliknutím na akciu

Zrušiť.

5.3.2 Pridanie dochádzkového záznamu
Používateľ s prístupovým právom na to určeným, má okrem možnosti úprav dochádzkových záznamov aj
možnosť pridať dochádzkový záznam.
Vykoná tak kliknutím na ikonu
obrázku vyznačená žltou farbou)

Vytvoriť dochádzkový záznam, v hornej lište obrazovky (na

Po kliknutí na ikonu sa objaví okno pre vytvorenie nového dochádzkového záznamu:
Používateľ má na výber medzi tvorbou jednodňového a viacdňového dochádzkového záznamu.
Úpravu dochádzky vystavením viacdňového dochádzkového záznamu môže vykonávať iba používateľ s
prístupovým právom na akciu Úprava dochádzky – Viacdňový záznam.



Jednodňový dochádzkový záznam vytvorí používateľ nasledovne:
-

vpísaním alebo výberom dátumu po otvorení kalendára kliknutím na

-

výberom kategórie (povinné pole)

-

vpísaním časového údaja vo formáte hh:mm do kolónky začiatok (povinné pole)

-

vpísaním časového údaja vo formáte hh:mm do kolónky koniec (povinné pole)

-

vpísaním voliteľného komentára
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(povinné pole)

-

kliknutím na akciu Uložiť

Viacdňový dochádzkový záznam vytvorí používateľ nasledovne:
-

výberom dátumového rozpätia po otvorení kalendára v poli dátum (povinné pole)

-

výberom kategórie dochádzky (povinné pole)

-

vpísaním voliteľného komentára

-

kliknutím na akciu Uložiť

42

5.3.3 Vymazanie dochádzkového záznamu
Používateľ vie v rámci úpravy dochádzkových záznamov konkrétny záznam aj odstrániť a to označením
konkrétneho dochádzkového záznamu v riadkovom zobrazení dochádzky osoby v daný deň a následným kliknutím na ikonu

Vymazať vybrané dochádzkové záznamy v hornej lište filtrov.

Systém požiada používateľa o potvrdenie svojho konania upozornením:

Po kliknutí na akciu ÁNO sa dochádzkový záznam zo systému vymaže, po kliknutí na akciu NIE sa
používateľ vráti späť do okna Prehľad dochádzky.

5.4 Hromadné dochádzkové záznamy
Menu/Dochádzka/Hromadné dochádzkové záznamy

Okno slúži pre možnosť evidencie hromadných dochádzkových záznamov, tzn. dochádzkových záznamov
určených pre zápis viacerým osobám naraz v časovom intervale jedného dňa až viac dní, bez ohľadu na to,
či sa interval nachádza v minulosti alebo v budúcnosti.
Ak sa termín hromadného dochádzkového záznamu nachádza v minulosti, systém zaznamená
dochádzkové záznamy na tento termín pod podmienkou, že nie je v dochádzke osoby na daný termín iný
dochádzkový záznam.
Ak sa termín hromadného dochádzkového záznamu nachádza v budúcnosti systém vytvorí plánované
dochádzkové záznamy na tento termín a zaznamená ich do evidencie 7.10 Plánovaná dochádzka.
Ak termín hromadného dochádzkového záznamu začína v minulosti a končí v budúcnosti, systém zapíše
do dochádzky záznamy staršie ako aktuálny deň a záznamy budúcich dní vrátane aktuálneho dňa zaeviduje
ako plánované dochádzkové záznamy do evidencie Plánovaná dochádzka.
Editáciu okna môže vykonávať iba používateľ s prístupovým právom na okno Hromadné dochádzkové
záznamy – čítanie - úprava.
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Prezeranie okna môže vykonávať iba používateľ s prístupovým právom na okno Hromadné dochádzkové
záznamy – čítanie.

5.4.1 Zobrazenie hromadných dochádzkových záznamov
Vytvorené hromadné dochádzkové záznamy (HDZ)sa používateľovi zobrazujú prostredníctvom údajov:

-

Kategória dochádzky
kategória dochádzky, ktorá charakterizuje HDZ

-

vo výbere sa nachádzajú iba tie kategórie dochádzky, ktoré majú vo svojom nastavení povolenú
hodnotu poľa Hromadný dochádzkový záznam


-

Dátum od
počiatočný dátum, od ktorého má byť HDZ generovaný


-

Dátum do
konečný dátum, do ktorého má byť HDZ generovaný


-

Čas
trvanie HDZ vo formáte hh:mm – hh:mm



Stav

-

vykonané

-

plánované

-

neúspešný zápis


-

Komentár
text charakterizujúci HDZ

-

tento text sa prenesie ako poznámka do každého dochádzkového záznamu, ktorý bude
vygenerovaný z daného HDZ


-

Autor
meno a priezvisko autora hromadného dochádzkového záznamu


-

Hlásenia
Možnosť načítať hlásenia
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*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

5.4.2 Vytvorenie hromadného dochádzkového záznamu

Pre vytvorenie HDZ používateľ klikne na ikonu
Pridať v ľavej hornej časti okna. Otvorí sa editačné
okno pre tvorbu hromadného dochádzkového záznamu.
1. Nový hromadný dochádzkový záznam:
Používateľ vyplní nasledovné údaje na ľavej časti editačného okna (tieto údaje sú opísane v predošlej
kapitole):






Dátum od – do
Kategória dochádzky
Začiatok
Koniec
Komentár
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2. Výber osôb
V ľavej časti okna výberu osôb používateľ vyberie (prípadne vyhľadá) osobu alebo osoby, ktorým chce
HDZ vytvoriť.

Tlačidlom

sa vybraná osoba presunie do kategórie Priradené osoby. Z tejto kategórie osobu

používateľ odstráni opätovným označením v poli priradených osôb a kliknutím na tlačidlo

Tlačidlo

slúži na presunutie všetkých osôb do poľa priradených osôb a tlačidlo

odstránenie z tohto poľa.
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.

na ich

*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.
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*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

Po výbere osôb používateľ nastavenia potvrdí kliknutím na akciu ULOŽIŤ alebo nastavenia zruší kliknutím
na tlačidlo SPÄŤ
V prípade, že v rovnakom období u vybratých osôb už existuje iný dochádzkový záznam, systém na tento
problém upozorní. HDZ bude vytvorený so stavom Neúspešný zápis. Dôvod neúspešného zápisu si
používateľ môže skontrolovať kliknutím na ikonu
Načítať hlásenia v riadkovom zobrazení HDZ.
V prípade správne vytvoreného hromadného záznamu bude počet hlásení 0
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*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

Poznámka: Terminálový záznam má prednosť pred hromadným dochádzkovým záznamom. Pokiaľ nebude
kategória terminálového a hromadného dochádzkového záznamu rovnaká, systém uprednostní
terminálový záznam a hromadný dochádzkový záznam nebude zaznamenaný ani nezruší záznam inej
kategórie terminálu

Po vytvorení hromadného dochádzkového záznamu sa tento zobrazí v prehľade hromadných
dochádzkových záznamov.

5.4.3 Úprava HDZ

Kliknutím na ikonu
vytvoreného HDZ.

Upraviť v riadkovom zobrazení HDZ má používateľ možnosť upraviť parametre

Používateľ má možnosť upraviť informácie ako aj v prvom kroku - Nový HDZ, tak aj v druhom kroku –
výbere osôb.
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*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.
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5.4.4 Zmazanie HDZ
Vymazať HDZ používateľ môže označením konkrétneho HDZ v riadkovom zobrazení HDZ, a to kliknutím
na prázdny chceckbox

a následne kliknutím na ikonu

Vymazať v hornej lište okna.

5.5 Prítomnosť na pracovisku
Menu/Dochádzka/Prítomnosti na pracovisku
Okno zobrazuje informácie o ostatných používateľoch aplikácie. S pomocou tejto funkcie má používateľ
prehľad, či jeho kolegovia/zamestnanci pracujú, sú na služobnej ceste, či využili virtuálny terminál alebo
na akom mieste pracoviska sa nachádzajú.
Okno nemá editačný režim, slúži len na prezeranie s použitím filtrovacích nástrojov, príp. pre export údajov
do formátu xls.
Prezeranie okna môže vykonávať iba používateľ s prístupovým právom na okno Prehľad prítomnosti na
pracovisku – čítanie.

5.5.1 Filtrovanie prehľadu prítomnosti na pracovisku
V hornej časti okna sa nachádzajú nástroje na filtrovanie osôb v prehľade prítomnosti na pracovisku.
Používateľ má možnosť tieto osoby filtrovať podľa nasledujúcich údajov:


Priezvisko – vpísaním do poľa



Meno – vpísaním do poľa



Stav dochádzky – s možnosťou výberu kategórií dochádzky



Začiatok – s možnosťou výberu Začali alebo Nezačali



Koniec – s možnosťou výberu Skončili alebo Neskončili



Názov terminálu – s možnosťou výberu virtuálneho alebo iných existujúcich terminálov



Miesto terminálu – s možnosťou výberu miesta pracoviska
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Vybrané filtre používateľ jednoducho zruší kliknutím na položku

Zrušiť filter v hornej časti okna.

5.5.2 Zobrazenie prehľadu prítomnosti na pracovisku
Prehľad prítomnosti na pracovisku sa zobrazuje formou tabuľky nasledovne:


Fotografia - fotografia osoby



Priezvisko - priezvisko osoby



Meno - meno osoby



Stav dochádzky - kategória dochádzky, ktorá bola danou osobou použitá ako posledná pri
odhlasovaní sa cez terminál



Začiatok - čas začiatku dochádzkového záznamu, ktorý bol zaevidovaný ako posledný pri
odhlasovaní sa cez terminál



Koniec - čas konca dochádzkového záznamu, ktorý bol zaevidovaný ako posledný pri odhlasovaní
sa cez terminál



Názov terminálu - pracovný názov terminálu, ktorý daná osoba použila ako posledný pri
odhlasovaní sa cez terminál



Miesto terminálu - miesto, na ktorom sa nachádza terminál, ktorý daná osoba použila ako
posledný pri odhlasovaní sa cez terminál

*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.
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5.5.3 Export prehľadu prítomnosti na pracovisku
V hornej lište prehľadu prítomnosti na pracovisku má používateľ možnosť exportovať tento prehľad do
formátu Excel.
Používateľ tak vykoná kliknutím na akciu

.

Viac informácií o exporte dokumentov v systéme Chronos nájdete v kapitole 1.7 Export dokumentov.

6 Žiadanky
Menu/Žiadanky
Táto časť menu obsahuje podkategórie:




Moje žiadanky
Prehľad žiadniek
Archív

6.1 Moje žiadanky
Menu/Žiadnaky/Moje žiadanky

Toto okno slúži používateľovi na elektronické zadávanie požiadavky na čerpanie zvoleného prerušenia
(dovolenka, lekár, lekár sprevádzanie, atď.) a tiež na nahlásenie a žiadosť o zmenu v dochádzkovom
systéme.
Okno tiež slúži na prehľad vytvorených žiadaniek používateľa.
Zaevidovanie žiadanky môže vykonávať iba používateľ s prístupovým právom na okno
vytvorenie – čítanie, úprava.

Žiadanky -

6.1.1 Vytvorenie novej žiadanky
Skôr, ako si používateľ vytvorí samotnú žiadanku, je nutné zvoliť, o aký typ žiadanky sa jedná. Rozlišujeme
dva typy žiadaniek:



Neprítomnosť
Zmena dochádzkového systému
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Rozdiel medzi nimi je jednoduchý – neprítomnosť znamená, že zamestnanec nie je prítomný na pracovisku,
napr. z dôvodu dovolenky, návštevy lekára a.i., a teda nie je v práci buď celý deň alebo pár hodín; zmena
dochádzkového záznamu znamená, že z nejakého dôvodu potrebuje zamestnanec zmeniť časové údaje
v dochádzke – napr. zabudol priložiť čip k terminálu, či čas na žiadanke sa zamestnancovi nezhoduje
s časom, ktorý reálne strávil u lekára.

6.1.1.1

Neprítomnosť

Používateľ vyberie možnosť Vytvoriť žiadanku a vyberie si príslušnú kategóriu, v rámci ktorej chce žiadanku
vytvoriť.

Po výbere kategórie sa používateľovi zobrazí okno Nová žiadanka - Neprítomnosť:
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Tu si používateľ zvolí:


Časový rozsah žiadanky – Celý deň/Bez zadania času

si používateľ volí pri celodenných žiadankách
(polia pre zadanie času budú nedostupné a systém bude generovať čas neprítomnosti podľa
nastavenia pre kategóriu dochádzky), pričom používateľ vyplní len Dátumový rozsah svojej žiadanky

sa používa pri žiadankách, kde je potrebné upresniť čas neprítomnosti
počas dňa (polia pre zadanie času budú pre používateľa povinné)



Dátumový rozsah

Kliknutím na ikonu

kalendára používateľ vyberie rozsah neprítomnosti


-

Začiatok/Koniec
časový interval (hh:mm), v ktorom je plánovaná žiadaná neprítomnosť, ktorá nie je celodenná
používateľ zadá presný čas, ktorý korešponduje s dĺžkou trvania jeho neprítomnosti



Kategóriu (povinné pole)
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-

kategória dochádzky, ktorá charakterizuje druh žiadanej neprítomnosti


-

Poznámka (jedná sa o voliteľnú možnosť)
poznámka autora žiadanky

Po zadaní všetkých informácií používateľ klikne na akciu ULOŽIŤ.
Používateľom vytvorená žiadanka sa v tomto momente dostáva do schvaľovacieho procesu.

6.1.1.2

Úprava dochádzky

Používateľ si pri vytváraní novej žiadanky vyberie možnosť Úprava dochádzky.

Používateľovi sa zobrazí okno Nová žiadanka – Úprava dochádzky:
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Používateľ pomocou kalendára – kliknutím na ikonu
dochádzkový záznam




používateľ si v tabuľke vyberie dátum, v ktorom chce zmeniť dochádzkový záznam
po výbere dátumu sa používateľovi zobrazia jeho dochádzkové záznamy
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vyberie mesiac, ktorom chce zmeniť

Následne má používateľ možnosť upraviť

alebo pridať nový dochádzkový záznam

.

6.1.1.2.1 Úprava dochádzkového záznamu
Kliknutím na
Upraviť dochádzkový záznam sa používateľovi sprístupní možnosť úpravy už
existujúceho záznamu formou návrhu, v ktorom používateľ zvolí: Kategóriu, Začiatok a Koniec.
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Používateľ si vyberie kategóriu dochádzkového záznamu a vpíše časové údaje Začiatku a Konca vo formáte
hh:mm. Po vpísaní údajov sa zobrazí kategória dochádzky, čas začatia, čas skončenia a trvanie danej
dochádzky

Používateľ takto vytvorený záznam uloží kliknutím na
tlačidlo

, prípadne ho zruší kliknutím na príslušné

.

Používateľ má možnosť pridať voliteľný komentár/poznámku (napríklad dôvod) k navrhnutej zmene
dochádzkového záznamu.

Vytvorenie žiadany o úpravu dochádzky používateľ potvrdí kliknutím na akciu ULOŽIŤ.
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6.1.1.2.2 Pridať dochádzkový záznam
Kliknutím na ikonu
Upraviť dochádzkový záznam má používateľ možnosť upraviť svoje
dochádzkové záznamy vytvorením nového záznamu.
Podobne ako v prípade úpravy už existujćeho dochádzkového záznamu používateľ vyplní prázdne polia
Kategórie, Začiatku a Konca trvania danej kategórie a voliteľne pridá poznámku.

Zmenu, resp. vytvorenie nového záznamu potvrdí kliknutím na

prípadne zruší kliknutím na

.

6.2 Údaje okna moje žiadanky
Okno zobrazuje prehľad žiadaniek vytvorených prihláseným používateľom.
Prehľad vytvorených žiadaniek je možné filtrovať podľa Typu žiadanky, zvolenej Kategórie, Dátumu od/do
a Stavu žiadanky.

Použité filtre používateľ zruší kliknutím na ikonu

Zrušiť filter.

6.2.1 Parametre zobrazovaných žiadaniek

-

Informácia o schvaľovacom procese
Graficky zobrazený proces schvaľovania
Možné zobrazenia:
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o

žiadanka schválená všetkými predchádzajúcimi schvaľovateľmi

o

žiadanka zamietnutá všetkými predchádzajúcimi schvaľovateľmi

o

nová žiadanka, v poradí prvý schvaľovateľ

o

žiadanka sčasti zamietnutá a sčasti schválená predchádzajúcimi schvaľovateľmi

o

žiadanka schválená časťou schvaľovateľov a časťou ignorovaná

o

žiadanka zamietnutá časťou predch. a ignorovaná ďalšou časťou schvaľovateľov

o

žiadanka ignorovaná všetkými predchádzajúcimi schvaľovateľmi


-

Typ žiadanky
druh vytvorenej žiadanky


-

Kategória
kategória, ktorá charakterizuje druh žiadanej neprítomnosti


-

Dátum od
dátum dňa, v ktorom začína žiadaná neprítomnosť
dátum musí byť v budúcnosti


-

Dátum do
dátum dňa, v ktorom končí žiadaná neprítomnosť
dátum musí byť v budúcnosti


-

Čas
časový interval (hh:mm), v ktorom je plánovaná žiadaná neprítomnosť



Stav

-

informuje používateľa o tom, v akom stave sa žiadanka nachádza, pričom každá z kategórií je
farebne rozlíšená:
o

Vytvorená - žiadateľ vytvoril žiadanku, čaká na vyjadrenie schvaľovateľov

o

Exspirovaná - žiadanka sa nestihla schváliť

o

Zrušená - žiadateľ (alebo nadriadená osoba, ktorá má na to práva) žiadanku zrušil

o

V procese schvaľovania - žiadanka prešla zatiaľ 1. úrovňou schvaľovania

o

Schválená - žiadanka bola schválená všetkými predchádzajúcimi schvaľovateľmi

o

Zamietnutá - žiadanka nebola schválená
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Aktuálny schvaľovateľ

-

Meno a osobné číslo aktuálneho schvaľovateľa danej žiadanky



Poznámka

-

textové pole pre prípadnú poznámku autora žiadanky
slúži len na zobrazenie v prípade, že pri vytváraní žiadanky používateľ nejakú uviedol

*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

6.2.1.1

Detail schvaľovacieho procesu žiadanky

Po kliknutí na ikonu
schvaľovacieho procesu v riadkovom zobrazení žiadaniek sa otvorí okno
s detailom danej žiadanky a detailom schvaľovacieho procesu

Údaje okna Detail žiadanky:


Id - číselné označenie konkrétnej žiadanky



Typ žiadanky - neprítomnosť alebo úprava dochádzky



Kategória žiadanky



Dátum vytvorenia žiadanky



Od - počiatočný dátum a čas žiadanky



Do - koncový dátum a čas žiadnaky



Informácia o zaznamenaní celodennej žiadanky – áno alebo nie



Stav žiadanky



Aktuálny schvaľovateľ



Vyjadrenia – informácia o schvaľovacom procese
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Informácia o prípadnom zrušení žiadanky



Poznámka

Údaje okna Detail schvaľovacieho procesu:


Trieda organizačnej skupiny – do ktorej patrí zadávateľ žiadanky



Schvaľovateľ – aktuálny schvaľovateľ (môže ich byť v procese aj viac)



Vyjadrenie – achválené/neschválené



Dátum vyjadrenia – dátum a čas vyjadrenia schvaľovateľa



Poznámka – voliteľný komentár k žiadnake

*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

6.2.2 Odstránenie žiadanky
Editácia žiadanky o neprítomnosť nie je možná. Žiadanku je možné iba zmazať/zrušiť a následne vytvoriť
novú žiadanku s požadovanými údajmi.
Zrušenie/zmazanie žiadanky môže vykonávať iba používateľ s prístupovým právom na okno Žiadanky vytvorenie – čítanie, úprava.
Žiadanku je možné nenávratne zmazať iba ak je v stave Vytvorená.
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Ak je žiadanka v stave inom ako Vytvorená, nie je možné ju nenávratne zmazať. Takáto žiadanka použitím
funkcionality mazania nadobudne stav Zrušená.
Zmazanie žiadanky používateľ vykoná jej označením v riadkovom zobrazení žiadaniek kliknutie na akciu

a následné

Vymazať vybrané žiadanky.

*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

Systém sa používateľa opýta, či si je svojím konaním istý. Kliknutím na akciu ÁNO sa žiadanka vymaže,
kliknutím na akciu NIE sa používateľ vráti späť do zobrazenia žiadaniek.

Po vykonaní danej operácie sa používateľovi zobrazí hlásenie, že zmazanie bolo úspešné.

6.3 Prehľad žiadaniek
Menu/Žiadanky/Prehľad žiadaniek
Okno zobrazuje prehľad žiadaniek vytvorených prihláseným používateľom ale aj osôb v používateľovej
organizačnej skupine, ktorým žiadanky schvaľuje.
Pre prehľad žiadaniek musí mať používateľ povolené prístupové právo na akciu Zobrazenie všetkých
žiadaniek. Na manipuláciu s týmito žiadankami (ich schvaľovanie, zamietnutie, vymazanie, zmenu
schvaľovateľa) musí mať používateľ povolené práva na akcie: Zmena schvaľovateľa, Mazanie žiadaniek
a prístupové právo na akciu: Žiadanky – schvaľovanie - čítanie
Prehľad vytvorených žiadaniek je možné filtrovať podľa Typu žiadanky, Žiadateľa, zvolenej Kategórie,
Dátumu od/do, Pracoviska a Aktuálneho schvaľovateľa.
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*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

Žiadanky v prehľade sú usporiadané spolu s nasledujúcimi údajmi:


Typ žiadanky – neprítomnosť/úprava dochádzky



Žiadateľ – meno a priezvisko zadávateľa žiadanky



Kategória dochádzky – zobrazená slovne aj farebne zvolená kategória dochádzky



Dátum od - počiatočný dátum žiadanky



Dátum do – konečný dátum žiadanky



Pracovisko – zvolené pracovisko žiadateľa



Aktuálny schvaľovateľ – meno a priezvisko aktuálneho schvaľovateľa žiadanky



Exspirácia – dátum exspirovania žiadanky



Poznámka – voliteľná poznámka k žiadanke od autora žiadanky

6.3.1 Akcie okna Prehľad žiadaniek
Okrem samotného prehľadu žiadaniek má používateľ (s na to povolenými právami) možnosť tieto
žiadanky schvaľovať, zamietať, zmazať alebo zmeniť schvaľovateľa konkrétnej žiadanky.
Tieto akcie sú umiestnené v hornej lište okna.

Takýmto spôsobom schválené/zamietnuté/vymazané žiadanky z prehľadu zmiznú, zobrazené zostanú len
aktívne žiadanky.
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Zmena schvaľovateľa žiadanky

Po označení konkrétnej žiadanky (alebo viacerých žiadaniek) v riadkovom zobrazení okna používateľ na akciu

, klikne

Zmeniť schvaľovateľa vybraným.

Otvorí sa nové okno Zmeniť schvaľovateľa, v ktorom používateľ vyberie (alebo vyhľadá) osobu – nového
schvaľovateľa konkrétnej žiadanky a svoje konanie potvrdí kliknutím na akciu POTVRDIŤ.

*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.



Schválenie žiadanky

Pre schválenie žiadanky, prípadne viacerých žiadaniek, je potrebné tieto žiadanky označiť a následne kliknúť na akciu

Schváliť vybrané.

Používateľovi sa zobrazí okno s možnosťou pridať voliteľnú poznámku k schváleniu žiadanky. Následne
schválenie potvrdí kliknutím na akciu ULOŽIŤ.
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Zamietnutie žiadanky

Pre zamietnutie žiadanky je potrebné túto označiť v riadkovom zobrazení prehľadu žiadaniek a následne kliknúť na akciu

Zamietnuť vybrané.

Používateľovi sa zobrazí okno s možnosťou pridať voliteľnú poznámku k zamietnutiu žiadanky. Následne
zamietnutie potvrdí kliknutím na akciu ULOŽIŤ.



Vymazanie žiadanky

Pre vymazanie žiadanky je potrebné túto označiť v riadkovom zobrazení prehľadu žiadaniek a následne kliknúť na akciu

Vymazať vybrané žiadanky.

Používateľovi sa zobrazí okno s možnosťou pridať voliteľnú poznámku k vymazaniu žiadanky. Následne
vymazanie potvrdí kliknutím na akciu ULOŽIŤ.

V hornej lište okna Prehľad žiadaniek má používateľ možnosť rýchlo sa premiestniť do okna Archív.
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6.4 Archív
Menu/Žiadanky/Archív
V tomto okne má používateľ k dispozícií prehľad žiadaniek, nie len aktívnych, a teda čakajúcich na
schválenie, ale aj tých zamietnutých, prípadne exspirovaných.
Tieto žiadanky sa zobrazujú v riadkovom zobrazení spolu s rovnakými údajmi ako v prehľade žiadaniek.
V tomto okne nemá používateľ možnosť manipulovať so žiadankami inak ako ich vymazaním, a to
označením konkrétnej žiadanky (viacerých žiadaniek) a následným kliknutím na akciu
Vymazať vybrané žiadanky, rovnako ako v okne Prehľad žiadaniek.
Používateľ má tiež možnosť rýchlo sa premiestniť do okna Prehľad žiadaniek a to kliknutím na príslušné
tlačidlo v hornej lište okna.

7 Dochádzka
Menu/Dochádzka

V kategórií Dochádzka, v menu používateľa sa nachádzajú položky, ktorých bližší popis nájdete
v nasledujúcich kapitolách:





Wizard – uzávierka fondov
Wizard mesačnej uzávierky
Wizard ročnej uzávierky
Denné záznamy
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Štatistiky a reporty
Plánovaná neprítomnosť
Správa fondov pracovného voľna
Kalendár osôb
Návštevy
Plánovaná dochádzka

7.1 Wizard - uzávierka fondov
Menu/Dochádzka/Wizard - uzávierka fondov

Okno slúži na vykonanie uzávierky fondov pracovného voľna a na prezeranie konečných stavov fondov
počas jednotlivých uzavretých období.
Spustením uzávierky systém vykoná nad vybranými osobami a ich dochádzkovými záznamami kontrolu
mesačnej uzávierky – všetky mesačné uzávierky spadajúce (aj čiastočne) do obdobia fondu musia byť
v stave - uzavretá. Ďalšie podmienky uzávierky:





uzatvárané obdobie sa nesmie dátumovo prekrývať s iným obdobím
systém musí umožniť odomknutie uzavretých údajov
pri a po uzávierke fondov v danom období systém zablokuje editáciu údajov fondu v tomto období
na všetkých úrovniach prístupu (pre všetky roly)
blokovanie dochádzkových záznamov bude zabezpečené mesačnou uzávierkou

Vykonanie uzávierky fondov môže vykonávať iba používateľ s prístupovým právom na okno Uzávierka
fondov – čítanie, úprava.
Prezeranie údajov uzávierky fondov môže vykonávať iba používateľ s prístupovým právom na
okno Uzávierka fondov – čítanie.

7.1.1 Vykonanie uzávierky fondov
1. VÝBER OSÔB
Použitím filtrov v hornej časti obrazovky má používateľ možnosť vyfiltrovať zamestnancov (používateľov
systému) podľa nasledujúcich údajov:


obdobie
- používateľ vyberie konkrétne obdobie, v ktorom chce vykonať uzávierku (napr. kalendárny rok
2020)
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kategória dochádzky
- výber z hodnôt kategórií dochádzky, pre ktoré sú vytvorené fondy pracovného voľna



pracovisko
- výber z hodnôt pracovísk



typ osoby
- výber z hodnôt typov osoby
- možnosť viacnásobného výberu



pracovná pozícia
- na výber z hodnôt pracovných pozícií
- možnosť viacnásobného výberu



osoby vo výbere
- výber z hodnôt: aktívne/neaktívne/všetky

*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

Osoby sa následne zobrazia spolu s údajmi (parametrami):


Priezvisko
- priezvisko osoby



Meno
- meno osoby



Osobné číslo
- osobné číslo osoby



Počiatočný stav
- ak má fond nastavený prenos nároku do nasledujúceho obdobia, potom počiatočný stav
nasledujúceho obdobia = konečný stav predchádzajúceho obdobia
- hodnoty prenášané zo stĺpca Konečný stav z bezprostredne predchádzajúcej uzávierky
- zmeniť hodnotu tohto stĺpca je možné iba vyvolaním zmeny konečného stavu
u predchádzajúcej uzávierky
- nenulová hodnota sa môže zobraziť iba pri fonde, ktorý má nastavený prenos nároku cez
obdobie
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Úprava fondu
- súčet hodnôt, ktoré sú do aktuálneho nároku fondu vložené ručne, vrátane záporných hodnôt
- ak je napríklad vypočítaná hodnota nároku 20 a následne je ručne upravená na 18, v stĺpci
Úprava fondu sa zobrazí číslo -2
- stĺpec sa nevzťahuje na záporné fondy (nezobrazujú sa tu)
- editácia fondu v tomto okne nie je možná (okno iba zobrazuje úpravu, ktorá je možná v okne
Správa fondov pracovného voľna)



Nárok obdobia
- nárok fondov pracovného voľna z okna Správa fondov, z totožného obdobia ako je obdobie
uzávierky



Evidované dochádzkové záznamy
- sumárna hodnota (hodiny resp. dni) zaevidovaných dochádzkových záznamov s konkrétnou
kategóriou dochádzky (ktorá je vybraná v uzávierke)



Konečný stav
- konečný stav uzávierky vypočítaný ako Počiatočný stav + Nárok obdobia – Evidované
- ak má fond nastavený prenos nároku do nasledujúceho obdobia, potom konečný stav
predchádzajúceho obdobia = počiatočný stav nasledujúceho obdobia.



Stav
- hodnota stavu uzávierky
- môže nadobúdať hodnoty Otvorená a Uzavretá

S rovnakými parametrami má používateľ možnosť filtrovať osoby vo výbere. Tieto filtre sa nachádzajú
v hornej časti obrazovky.

Kliknutím na ikonu

Zrušiť filter sa použité filtre zrušia.

Po výbere osôb (kliknutím na checkbox v riadkovom zobrazení vedľa konkrétnej osoby vykoná uzávierku fondov kliknutím na ikonu

Uzavrieť.
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)

používateľ

Poznámka: Ak sú vo výbere osoby s otvorenou aj uzatvorenou dochádzkou, ročná uzávierka nebude
možná. Vo výbere musia byť osoby s rovnakým stavom.

2. KONTROLA
V prípade, že uzávierka fondov nie je pre dané osoby možná (z rôznych dôvodov, na ktoré systém
používateľa upozorní) prichádza druhý krok uzávierky fondov – kontrola
Používateľ má možnosť skontrolovať a opraviť danú chybu

Po oprave chyby zopakuje prvý krok a uzavrie fondy opätovným kliknutím na ikonu

Uzavrieť.

Po vykonaní uzávierky fondov systém používateľa upozorní v pravom hornom rohu obrazovky, že operácia
prebehla úspešne.

3. EXPORT
Následne je posledným krokom uzávierky fondov export tejto uzávierky.
Export uzávierky fondov pre dané obdobie fondov je možný vo formátoch PDF, Excel, Word, alebo formou
hromadného exportu.
Viac informácií o exporte dokumentov nájdete v kapitole 1.7 Export dokumentov.
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7.2 Wizard mesačnej uzávierky
Menu/dochádzka/Wizard mesačnej uzávierky

Okno slúži na uzamknutie dochádzkových záznamov pre jednotlivé kalendárne mesiace.
V údajoch okna sa zobrazujú osoby, ktoré majú počas vybraného obdobia aspoň jeden dochádzkový
záznam a ich typ osoby dovoľuje zobrazenie v hromadných záznamoch dochádzky.
Uzávierku resp. otvorenie mesačnej dochádzky môže vykonávať iba používateľ s prístupovým právom na
okno Mesačná uzávierka – čítanie, úprava.
Systém pri mesačnej uzávierke kontroluje chýbajúce dochádzkové záznamy na úrovniach:


TYP OSOBY
- systém kontroluje chýbajúce dochádzkové záznamy voči Typu osoby a nastavenia poľa
Akceptovať prac. dni bez dochádzkových záznamov:



systém nekontroluje prítomnosť dochádzkových záznamov pre každý pracovný
deň
systém kontroluje prítomnosť dochádzkových záznamov v dni pondelok až piatok
bez ohľadu na štátom stanovené sviatky

-

ak v priebehu mesiaca dôjde u osoby k zmene Typu osoby a tým aj k zmene hodnoty poľa
Akceptovať prac. dni bez dochádzkových záznamov, systém bude kontrolovať prítomnosť
dochádzkových záznamov len v intervale, v ktorom platila hodnota
(neakceptovať)

-

viac informácií o type osoby v kapitole 9.3 Typ osoby



ROZŠÍRENÁ DOCHÁDZKA
- systém kontroluje prítomnosť dochádzkových záznamov v dni pondelok až piatok bez ohľadu
na štátom stanovené sviatky



ŽIADANKY
- systém kontroluje, či sa v danom mesiaci nenachádzajú žiadanky so stavom Vytvorená
a V procese
- viac informácií o žiadankách v kapitole 6 Žiadanky



KALENDÁRE OSÔB
- systém kontroluje prítomnosť dochádzkových záznamov voči pracovnému kalendáru osoby
- viac informácií o pracovných kalendároch v kapitole 7.8 Kalendár osôb.
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7.2.1 Vykonanie mesačnej uzávierky
Používateľ v hornej lište obrazovky vyberie obdobie – mesiac, v ktorom chce vykonať mesačnú uzávierku.
Použitím šípok na obidvoch stranách obdobia používateľ vyberá medzi jednotlivými mesiacmi.

Používateľ taktiež nastaví zobrazenie osôb vo výbere (všetky, aktívne, neaktívne).

1. VÝBER OSÔB
Používateľ má na výber osoby (iných používateľov systému) v riadkovom zobrazení spolu s nasledujúcimi
údajmi (parametrami):



Priezvisko - priezvisko osoby



Meno - meno osoby



Osobné číslo - osobné číslo osoby



Stav - umožňuje výber z hodnôt otvorená a uzavretá dochádzka



Podpis - informácia o dátume podpísania dochádzky zamestnancom



Pracovisko - výber z hodnôt pracovísk



Typ osoby - výber z hodnôt typov osoby; viacnásobný výber

S rovnakými parametrami má používateľ možnosť filtrovať osoby vo výbere. Tieto filtre sa nachádzajú
v hornej časti obrazovky.
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*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

Kliknutím na ikonu

sa použité filtre zrušia.

Po výbere osôb (kliknutím na checkbox v riadkovom zobrazení vedľa konkrétnej osoby vykoná uzávierku fondov kliknutím na ikonu

) používateľ

Uzavrieť.

2. ÚPRAVA ZÁZNAMOV
V prípade, že mesačná uzávierka pre dané osoby z rôznych dôvodov neprebehne, používateľ má možnosť
skontrolovať a opraviť danú chybu v záznamoch.
Mesačná uzávierka neprebehne ak:





V mesačnej dochádzke chýba dochádzkový záznam (v súlade s nastavením Typu osoby)
sa v mesačnej dochádzke objavuje otvorená žiadanka
mesačná dochádzka obsahuje neúplný dochádzkový záznam (chýbajúci začiatok, resp.
koniec)
mesačná dochádzka obsahuje časové prekrytie v dochádzkových záznamoch

Systém na túto chybu používateľa upozorní v ľavej časti obrazovky. Napríklad:

*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.
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Chýbajúci záznam dochádzky sa zobrazí červenou farbou:

*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

Po oprave chyby používateľ zopakuje prvý krok a uzavrie fondy opätovným kliknutím na ikonu
Uzavrieť.
Po vykonaní mesačnej uzávierky systém používateľa upozorní v pravom hornom rohu obrazovky, že
operácia prebehla úspešne.

Uzavretú dochádzku a úspešnú uzávierku signalizuje ikona

.

Používateľ, ktorému bola úspešne vykonaná mesačná uzávierka bude o tomto stave informovaný emailovou notifikáciou. (Toto nenastane, ak uzávierka neprebehne úspešne)
Zároveň sa zamestnancom automaticky aktivuje možnosť elektronického podpisu dochádzky.
Poznámka: Používateľ by mal po uzavretí dochádzky zamestnancov skontrolovať pri týchto osobách
správnosť dát generovaných z jobov.
3. EXPORT UZÁVIERKY
Export uzávierky je možný vo formátoch PDF, Excel, Word, alebo formou hromadného exportu. Aj keď je
export uzávierky posledným krokom mesačnej uzávierky, dá sa vykonať už v prvom kroku po výbere
konkrétnej osoby.
Viac informácií o exporte dokumentov nájdete v kapitole 1.7 Export dokumentov.

7.2.1.1

Otvorenie mesačnej dochádzky

Uzavretú mesačnú dochádzku je možné opätovne otvoriť nasledovne:


Používateľ vyberie osoby s uzavretou mesačnou dochádzkou
o

Takáto osoba sa zobrazuje s ikonou
zobrazení vedľa konkrétnej osoby.
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Uzavretá (dochádzka existuje) v riadkovom

*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.



Používateľ klikne na ikonu



Systém používateľa upozorní, že otvorenie mesačnej dochádzky prebehlo úspešne.

Otvoriť v hornej lište obrazovky

7.3 Wizard ročnej uzávierky
Menu/Dochádzka/ Wizard ročnej uzávierky

Okno slúži na uzamknutie dochádzkových záznamov pre jednotlivé kalendárne roky.
V údajoch okna sa zobrazujú osoby, ktoré majú počas vybraného obdobia aspoň jeden dochádzkový
záznam a ich typ osoby dovoľuje zobrazenie v hromadných záznamoch dochádzky.
Uzávierku resp. otvorenie ročnej dochádzky môže vykonávať iba používateľ s prístupovým právom na okno
Mesačná uzávierka – čítanie - úprava.

7.3.1 Prehľad ročnej uzávierky


Používateľ v hornej lište obrazovky vyberie obdobie –kalendárny rok, v ktorom chce vykonať
uzávierku. V tomto poli je defaultne nastavený aktuálny rok. Použitím šípok na obidvoch stranách
obdobia používateľ vyberá medzi jednotlivými rokmi.



Používateľ taktiež nastaví zobrazenie osôb vo výbere (všetky, aktívne, neaktívne).
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Použitím filtrov v hornej lište obrazovky sa používateľovi zobrazia osoby v riadkovom zobrazení spolu
s nasledujúcimi údajmi:


Priezvisko - priezvisko osoby



Meno - meno osoby



Osobné číslo - osobné číslo priradené konkrétnej osobe



Mesačné uzávierky - informácia o stave uzávierky jednotlivých mesiacov v roku:
-

otvorená

-

uzavretá

-

chýba dochádzkový záznam za daný mesiac



Pracovisko - pracovisko osoby



Typ osoby - typ osoby priradený konkrétnej osobe

*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

S rovnakými parametrami má používateľ možnosť filtrovať osoby vo výbere. Tieto filtre sa nachádzajú
v hornej časti obrazovky. Kliknutím na ikonu

sa všetky použité filtre zrušia.
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7.3.2 Vykonanie ročnej uzávierky
Rovnako ako pri vykonávaní mesačnej uzávierky, tak aj ročná uzávierka je vykonávaná v troch po sebe
nasledujúcich krokoch:

1. VÝBER OSÔB
Používateľ vykoná výber osôb respektíve výber mesačných dochádzkových záznamov nasledovne:


označením osoby a to kliknutím na prázdny checkbox v riadkovom zobrazení vedľa konkrétnej
osoby o



automaticky sa označia a vyberú dochádzkové záznamy všetkých dostupných mesiacov
konkrétnej osoby (v danom mesiaci musia byť prítomné dochádzky osôb)

označením konkrétnej mesačnej dochádzky jednotlivo a to kliknutím na ikonu informujúcu
o stave dochádzky zamestnanca v stĺpci konkrétneho mesiaca o



spolu s dochádzkou sa označí aj daná osoba, ktorej patrí konkrétna označená dochádzka

označením konkrétneho mesiaca a to kliknutím na prázdny checkbox v stĺpci mesiac o

automaticky sa označia všetky mesačné dochádzky v danom mesiaci a spolu s nimi aj
všetky osoby, ktorým patria dané dochádzky

Následne po výbere osôb resp. mesačných dochádzok zamestnancov používateľ klikne na ikonu
Uzavrieť, v hornej časti obrazovky.
2. ÚPRAVA ZÁZNAMOV
V prípade, že uzávierka pre dané osoby z rôznych dôvodov neprebehne, používateľ má možnosť
skontrolovať a opraviť danú chybu v záznamoch.
Uzávierka neprebehne ak:
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v mesačnej dochádzke chýba dochádzkový záznam (v súlade s nastavením Typu osoby)
sa v mesačnej dochádzke objavuje otvorená žiadanka
mesačná dochádzka obsahuje neúplný dochádzkový záznam (chýbajúci začiatok, resp.
koniec)
mesačná dochádzka obsahuje časové prekrytie v dochádzkových záznamoch

Systém pomenuje chyby a upozorní používateľa v ľavej časti obrazovky:

A chyby zobrazí:

*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

Po oprave chýb, kvôli ktorým uzávierka neprebehla používateľ zopakuje prvý krok a uzavrie upravené
dochádzky opätovným kliknutím na ikonu

Uzavrieť.

Po vykonaní uzávierky systém používateľa upozorní v pravom hornom rohu obrazovky, že operácia
prebehla úspešne.
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Uzavretú dochádzku a úspešnú uzávierku signalizuje ikona

.

3. KONTROLA A EXPORT
Používateľ má možnosť uzávierku exportovať klinutím na ikonu

Exportovať dochádzku.

Viac informácií o exporte dokumentov nájdete v kapitole 1.7 Export dokumentov.

7.4 Denné záznamy
Menu/Dochádzka/Denné záznamy

Táto položka slúži na prezeranie, kontrolu, pridávanie a mazanie dochádzkových záznamov viacerých osôb
naraz. Prehľad zobrazuje dochádzkové záznamy všetkých zamestnancov (alebo po použití filtra len skupiny
zamestnancov) v rozsahu maximálne 1 dňa.
Prehľad denných záznamov s využívaním ich funkcionality môže vykonávať iba používateľ s prístupovým
právom na okno Denné záznamy – čítanie.

7.4.1 Zobrazenie denných záznamov
Denné záznamy konkrétnych osôb sa zobrazujú spolu s nasledujúcimi údajmi:



Priezvisko - priezvisko osoby, ktorej dochádzkový záznam je zobrazený v riadku



Meno - meno osoby, ktorej dochádzkový záznam je zobrazený v riadku



Osobné číslo - osobné číslo osoby, ktorej dochádzkový záznam je zobrazený v riadku



Čas od - časový údaj začiatku dochádzkového záznamu
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Čas do - časový údaj ukončenia dochádzkového záznamu



Trvanie - čas trvania dochádzkového záznamu vypočítaný z časov jeho začatia a ukončenia



Kategória dochádzky - kategória dochádzky charakterizujúca dochádzkový záznam



Komentár - komentár, ktorý môže zadať:
 zamestnanec pri evidencii dochádzky cez virtuálny terminál v okne Evidencia dochádzky
 používateľ s právom editovať dochádzkové záznamy v okne Úprava dochádzky
 používateľ s právom editovať hromadné dochádzkové záznamy v okne Hromadné
dochádzkové záznamy

*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

7.4.1.1

Filtre denných záznamov

V hornej lište obrazovky má používateľ možnosť vyfiltrovať dochádzkové záznamy osôb použitím
centrálnych filtrov:


deň – výberom konkrétneho dňa v kalendári



iba osoby so záznamom – zaškrtnutím tohto poľa sa zobrazia len osoby, ktorých dochádzka v daný
deň obsahuje aspoň jeden dochádzkový záznam
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celodenný výpis



osoby v organizačnej skupine / všetky osoby – možnosť zobraziť všetky osoby alebo len osoby
v organizačnej skupine používateľa



filter priezviska, mena, osobného čísla, času od, času do, kategórie dochádzky

Všetky vybrané filtre sa zrušia kliknutím na ikonu

Zrušiť filter.

7.4.2 Vytvorenie hromadného dochádzkového záznamu pre vybrané osoby


Používateľ pomocou filtrov v okne Denné záznamy vyberie osoby, ktorým chce vytvoriť hromadný
dochádzkový záznam. Vykoná tak zaškrtnutím prázdneho checkboxu vedľa mena používateľa (na
obrázku znázornené zelenou farbou).
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*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.






Po výbere osôb kliknutím na položku
Vytvoriť hromadný dochádzkový záznam, v hornej lište
obrazovky, vytvorí používateľ nový hromadný dochádzkový záznam, ktorému sú automaticky
priradené osoby, ktoré boli označené používateľom v okne Denné záznamy.
Následne sa otvorí editačné okno pre vytvorenie hromadného dochádzkového záznamu
Hromadný dochádzkový záznam používateľ vytvorí rovnako ako v kapitole 5.4 Hromadné
dochádzkové záznamy.

7.4.3 Zmazanie dochádzkového záznamu pre vybrané osoby



Používateľ pomocou filtrov v okne Denné záznamy vyberie osoby, ktorým chce vymazať
dochádzkový záznam.
Následne vyberie dochádzkové záznamy, ktoré chce používateľ vymazať kliknutím na prázdny
štvorček v strede prehľadu denných záznamov (na obrázku znázornené modrou farbou).
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*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.



Používateľ vymaže dochádzkové záznamy vybraných používateľov kliknutím na ikonu
Vymazať vybrané záznamy.

7.5 Štatistiky a reporty
Menu/Dochádzka/Štatistiky a reporty

V tejto časti menu má používateľ možnosť vytvárať, prezerať a exportovať rôzne štatistiky a reporty zo
systému Chronos.
Túto činnosť môže vykonávať iba používateľ s prístupovým právom na okno Štatistiky a reporty – čítanie.

Údaje okna Štatistiky a reporty:


Dátum od-do:
- výber dátumového intervalu pre vytvorenie reportu z dochádzkových záznamov
- po otvorení okna sa vždy zobrazí dátumový interval aktuálneho mesiaca
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Pracovisko:
- výber z pracovísk
- je možné vybrať viac hodnôt



Pracovná pozícia:
- výber z pracovných pozícií
- je možné vybrať viac hodnôt



Typ osoby:
- výber z typov osôb
- je možné vybrať viac hodnôt



Osoby vo výbere:
- výber z možností aktívne/neaktívne

S pomocou rovnakých parametrov môže používateľ osoby aj filtrovať. Filtre sa nachádzajú v hornej lište
obrazovky.

Kliknutím na ikonu

Zrušiť filter sa všetky vybrané filtre zrušia.

V rámci štatistík a reportov má používateľ 3 možnosti akcií pre výber druhu reportu na základe zdrojových
údajov, ktoré budú v reporte spracované a zobrazené:




štatistiku dochádzky podľa kategórie
štatistiku dochádzky podľa tried
prehľad plnenia mesačného pracovného fondu

7.5.1 Štatistika dochádzky podľa kategórií
Na základe vybraných kategórií dochádzky systém vytvorí report pre osoby vybraté v centrálnom filtri.
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*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

7.5.2 Štatistika dochádzky podľa tried
Na základe vybraných tried dochádzky systém vytvorí report pre osoby vybraté v centrálnom filtri. Triedy
dochádzky je potrebné vopred vytvoriť a nastaviť (viac v kapitole 9.4 Triedy dochádzky).
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*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

7.5.3 Prehľad plnenia mesačného pracovného fondu
Report plnenia mesačného pracovného fondu jednotlivých vybratých osôb podľa centrálneho filtra.

*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

7.5.4 Export údajov
Akcia slúži pre export zobrazených údajov do XLS formátu. Zobrazí sa vždy až na vygenerovanom reporte
(ikona v žltom krúžku).
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Viac o exporte dokumentov v kapitole 1.7 Export dokumentov.

7.6 Plánovaná neprítomnosť
Menu/Dochádzka/Plánovaná neprítomnosť

Informačné okno, ktoré slúži používateľovi na prezeranie plánovanej neprítomnosti pracovníkov firmy.
V okne sa zobrazujú plánované neprítomnosti osôb zaevidované v žiadankách o neprítomnosť (so stavom
Vytvorená, V procese a Schválená) a v hromadných dochádzkových záznamoch.
Okno nemá editačný režim, slúži len na prezeranie údajov s použitím filtrovacích nástrojov.
Prezeranie okna môže vykonávať iba používateľ s prístupovým právom Plánovaná neprítomnosť – čítanie.

*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

7.6.1 Filter prehľadu plánovanej dochádzky
Okno ponúka centrálny filter údajov, v ktorom môže používateľ filtrovať nasledujúce údaje:
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Dátum od
- počiatočný dátum obdobia, v ktorom chce používateľ vidieť plánovanú neprítomnosť



Dátum do
- konečný dátum obdobia, v ktorom chce používateľ vidieť plánovanú neprítomnosť



Pracovisko
- výber z hodnôt vytvorených pracovísk - v zozname sa zobrazia osoby, ktoré majú pridelené
vybrané pracovisko



Pracovná pozícia
- výber pracovnej pozície - v zozname sa zobrazia osoby, ktoré majú pridelenú vybranú
pracovnú pozíciu



Osoby
- výber osoby – v zozname sa zobrazia vybrané osoby



Osoby v organizovanej skupine/všetky osoby
- pomocou prepínača zobrazenia používateľ zvolí, či chce zobraziť všetky osoby dostupné
v systéme alebo osoby priradené v jeho organizačnej skupine

K základným údajom okna patrí:



Meno a priezvisko osoby, ktorej plánovaná neprítomnosť sa zobrazuje
Deň/mesiac

Plánované činnosti sa zobrazujú farebným zvýraznením dňa resp. časti dňa, na ktorý je plánovaná
aktivita zaevidovaná v žiadankách o neprítomnosť alebo v Hromadnom dochádzkovom zázname.
Farba zobrazenia je totožná s nastavením farby pre grafické zobrazenie danej kategórie dochádzky.
Kliknutím na zobrazenie neprítomnosti sa zobrazí textové pole s informáciou o akú kategóriu
dochádzky sa jedná a v akom stave je príslušná žiadanka, ak je zdrojom aktivity/neprítomnosti
žiadanka.
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*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

V spodnej časti stránky používateľ vidí lištu, kde môže preklikávaním prechádzať strany či meniť počet
riadkov na strane.

7.7 Správa fondov pracovného voľna
Menu/Dochádzka/Správa fondov pracovného voľna

Okno slúži na prezeranie a editáciu fondov pracovného voľna u jednotlivých osôb. Okno obsahuje nástroj
pre výpočet a zápis nároku fondu u vybraných osôb.
Ručnú úpravu nárokov fondov, ako aj úpravu údajov automatickým výpočtom resp. prepočtom
pracovného voľna, môže vykonávať iba používateľ s prístupovým právom na okno Správa fondov
pracovného voľna – čítanie, úprava. Zároveň musí mať používateľ povolené prístupové právo na akciu
Prezeranie/Editácia pre všetky osoby.
Spustenie a záznam výsledku výpočtu nárokov fondov pracovného voľna môže vykonávať iba používateľ
s povolenými prístupovými právami na akciu Fondy – výpočet nároku a okno Správa fondov pracovného
voľna – čítanie, úprava.
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Spustenie a záznam výsledku prepočtu čerpania nárokov fondov pracovného voľna môže vykonávať iba
používateľ s povoleným prístupovým právom na akciu Fondy – prepočet čerpania a okno Správa fondov
pracovného voľna – čítanie, úprava.

7.7.1 Filter údajov Správy fondov pracovného voľna

V hornej časti obrazovky má používateľ možnosť filtrovať správy fondov pracovného voľna podľa
nasledujúcich údajov:


Obdobie
- výber z hodnôt období fondov, pre ktoré sa majú zobraziť nároky fondov
- obdobie, ktoré nemá pridelený žiadny fond sa nenachádza vo vyberači



Kategória
- výber z hodnôt kategórií, pre ktoré je vytvorený fond pracovného voľna
- napr. dovolenka, lekár...



Pracovisko
- výber pracoviska, ktoré je priradené osobe
- výber môže byť viacnásobný



Typ osoby
- výber typu osoby priradenej osobe
- výber môže byť viacnásobný



Pracovná pozícia
- výber pracovnej pozície priradenej osobe
- výber môže byť viacnásobný



Osoby vo výbere
- aktívne
- neaktívne
- všetky
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Kliknutím na ikonu
zrušia.

Zrušiť filter v ľavej strane obrazovky, v časti filtrov okna, sa všetky použité filtre

7.7.2 Údaje prehľadu správy fondov pracovného voľna
Zobrazené informácie sú zoradené prostredníctvom nasledujúcich údajov:


Priezvisko - priezvisko osoby



Meno - meno osoby



Osobné číslo - osobné číslo špecifické pre konkrétnu osobu



Prenesené/Nárok (h)
o predchádzajúce obdobie
 hodnoty zostatkov nárokov fondov prenesené z predchádzajúceho obdobia pri
uzávierke fondu
 stĺpec obsahuje číselné hodnoty len pre fondy, ktorých zostatky nárokov sa
prenášajú cez obdobia
 ak je rovnaká kategória dochádzky priradená viacerým fondom, v tomto stĺpci sa
nachádza súčet prenesených hodnôt všetkých fondov z danej množiny kategórie
dochádzky
 údaj je možné zmeniť iba prepočtom uzávierky predchádzajúceho obdobia, čomu
musí predchádzať adekvátna úprava dochádzkových záznamov
o

aktuálne obdobie
 hodnoty vypočítaného resp. ručne zadaného nároku fondu pre osobu a obdobie
 v časti Nárok sa zobrazujú všetky fondy s rovnakou kategóriou, aj záporné
 ak je k prezeranej kategórii dochádzky priradených viac fondov, po otvorení okna
sa v stĺpci aktuálne obdobie defaultne zobrazuje fond s najvyššou prioritou





ostatné fondy sa zobrazia po kliknutí na ikonu

Zobrazenie fondov, kliknutím na

ikonu
sa zobrazené fondy s nižšou prioritou opätovne skryjú
toto pole je editovateľné – používateľ môže počet hodín upravovať (prepisovať)
kliknutím na červenú (numerickú) hodnotu v riadkovom zobrazení, v stĺpci
aktuálne obdobie –

Čerpané (h)
o predchádzajúce obdobie
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o

zobrazuje hodnoty, ktoré boli pri čerpaní fondu osobou odčerpané z prenesenej
hodnoty z predchádzajúceho obdobia

aktuálne obdobie
 zobrazuje hodnoty, ktoré boli pri čerpaní fondu osobou odčerpané z vypočítanej
resp. ručne zadanej hodnoty pre aktuálne obdobie
 v časti Čerpané sa zobrazujú všetky fondy s rovnakou kategóriou
 ak je k prezeranej kategórii dochádzky priradených viac fondov, po otvorení okna
sa v stĺpci aktuálne obdobie defaultne zobrazuje fond s najvyššou prioritou


ostatné fondy sa zobrazia po kliknutí na ikonu
ikonu



Zobrazenie fondov, kliknutím na

sa zobrazené fondy s nižšou prioritou opätovne skryjú

Zostatok
o predchádzajúce obdobie
 zobrazuje hodnoty, ktoré neboli pri čerpaní fondu osobou odčerpané z prenesenej
hodnoty z predch. Obdobia
 Zostatok fondu predch. obdobia = Prenesený fond predch. obdobia – Čerpaný
fond predch. obdobia.
o

Aktuálne obdobie
 zobrazuje hodnoty, ktoré neboli pri čerpaní fondu osobou odčerpané z časti
fondu aktuálneho obdobia
 zostatok fondu akt. obdobia = Nárok fondu aktuálneho obdobia – Čerpaný fond
aktuálneho obdobia
 ak je k prezeranej kategórii dochádzky priradených viac fondov, po otvorení okna
sa v stĺpci aktuálne obdobie defaultne zobrazuje fond s najvyššou prioritou


ostatné fondy sa zobrazia po kliknutí na ikonu
ikonu

Zobrazenie fondov, kliknutím na

sa zobrazené fondy s nižšou prioritou opätovne skryjú



Plánovaná neprítomnosť
- požadovaná neprítomnosť zo žiadaniek a plánovaná neprítomnosť hromadného
dochádzkového záznamu (v stave plánovaná), kde dátum neprítomnosti ≥ dnes
 plánovaná neprítomnosť sa zobrazí aj zo žiadaniek so stavom - vytvorená (nie je
potrebné aby bola žiadanka schválená schvaľovateľom)



Dostupný fond
- výpočet dostupného fondu je daný rozdielom: Dostupný fond = ∑zostatkov fondov
zoskupených danou kategóriou – plánované dochádzkové záznamy
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*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

V spodnej časti obrazovky sa nachádza lišta na prepínanie strán v prípade veľkého množstva údajov
v databáze správy fondov.

7.7.3 Výpočet nárokov fondu
Akcia slúži na spustenie výpočtu nároku fondu podľa výberu osôb a výberu fondov. Využíva sa napríklad
pri nástupe nového zamestnanca, ktorému chce používateľ vypočítať nárok fondu pracovného voľna.
Používateľ ju vykoná nasledovne:




Skontroluje resp. zvolí obdobie fondu, pre ktoré chcete vypočítať nároky fondu
Nájde a vyberie záložku s kategóriou dochádzky, na ktorú je tento fond naviazaný
V riadkovom režime okna vyhľadá a označí osobu, ktorej nárok na fond chce vypočítať
o

označená osoba je zobrazená ako

o

Pre vyhľadanie viacerých osôb môžete použiť centrálne filtrovacie polia v hornej časti
obrazovky



Používateľ vykoná spustenie výpočtu nárokov fondu kliknutím na ikonu
o akcia sa stane aktívna až po označení aspoň jednej osoby na výpočet



Pred spustením výpočtu sa zobrazí okno s možnosťou voľby, pre ktoré fondy zaradené v kategórii
sa spustí výpočet.
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Vypočítať nárok.

o

používateľ označí všetky fondy, ktoré plánuje aktívne používať v rámci vybranej kategórie
fondov



po označení kategórií a kliknutí na tlačidlo POTVRDIŤ sa používateľovi objaví okno, ktoré
upozorňuje na prepísanie nárokov vybraných osôb



kliknutím na tlačidlo POTVRDIŤ sa nároky fondov pre dané osoby vypočíta a prepíše v zobrazení
správy fondov pracovného voľna

7.7.4 Prepočet nárokov fondu
Prepočet nárokov fondu pracovného voľna používateľ využíva pri zmenách alebo úpravách údajov
zamestnancov (napríklad krátenie dovolenky). Používateľ ho vykoná nasledovne:




Skontroluje resp. zvolí obdobie fondu, pre ktoré chce prepočítať nároky fondu
Nájde a vyberie záložku s kategóriou dochádzky, na ktorú je tento fond naviazaný
V riadkovom režime okna vyhľadá a označí osobu, ktorej nárok na fond chce vypočítať (používateľ
tak vykoná kliknutím na prázdny checkbox vedľa osoby -
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)



Pre vyhľadanie viacerých osôb môže používateľ použiť centrálne filtrovacie polia v hornej časti
obrazovky



Používateľ vykoná spustenie prepočtu nárokov fondu kliknutím na ikonu
o akcia sa stane aktívna až po označení aspoň jednej osoby



Pred spustením prepočtu sa zobrazí okno s možnosťou voľby, pre ktoré fondy zaradené v kategórii
sa vykoná prepočet čerpania



kliknutím na tlačidlo POTVRDIŤ sa nároky fondov pre dané osoby prepočítajú a prepíšu v zobrazení
správy fondov pracovného voľna

Prepočítať nárok.

7.7.5 Nárok ku dňu
Táto akcia sa používa v prípade, že používateľ potrebuje vypočítať nárok fondov pracovného voľna danej
osobe ku konkrétnemu dňu (napríklad ku dňu ukončenia pracovného pomeru).
Nárok ku dňu vypočíta používateľ nasledovne:




Skontroluje resp. zvolí obdobie fondu, pre ktoré chcete vypočítať nároky fondu
Nájde a vyberie záložku s kategóriou dochádzky, na ktorú je tento fond naviazaný
V riadkovom režime okna vyhľadá a označí osobu, ktorej nárok na fond chce vypočítať
o

označená osoba je zobrazená ako



Pre vyhľadanie viacerých osôb môžete použiť centrálne filtrovacie polia v hornej časti obrazovky



Používateľ vykoná spustenie výpočtu nároku fondu ku dňu kliknutím na ikonu
dňu.
o akcia sa stane aktívna až po označení aspoň jednej osoby



Otvorí sa okno pre výpočet nároku ku dňu ukončenia pracovného pomeru.
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Nárok ku



používateľ vyberie deň ukončenia pracovného pomeru kliknutím na konkrétny deň v kalendári,
ktorý sa mu zobrazí rozkliknutím poľa Pre deň (na obrázku označené modrou farbou)



používateľ vyberie fond pracovného voľna podľa zvolenej kategórie v poli Výber fondov (na
obrázku označené zelenou farbou)



systém vypočíta nárok fondu v zvolenej kategórií a tento nárok zobrazí v okne Nárok ku dňu
ukončenia pracovného pomeru (na obrázku označený oranžovou farbou)

*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.
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7.7.6 Export správy fondov pracovného voľna

Používateľ môže správu fondov pracovného voľna exportovať do XLS formátu kliknutím na ikonu
v hornej časti obrazovky.
Môže tak urobiť hromadne alebo jednotlivo označením konkrétnej osoby v riadkovom zobrazení prehľadu
správy fondov pracovného voľna.
Viac informácií o exporte súborov v systéme Chronos nájdete v kapitole 1.7 Export dokumentov.

7.8 Kalendár osôb
Menu/Dochádzka/Kalendár osôb

Modul kalendárov umožňuje nadefinovať a vytvoriť sadu pracovných zmien, ktoré je možné priradiť v
rámci kalendárneho mesiaca pracovníkom a zadefinovať im tak pracovný kalendár.

*Obsah obrazovky odpovedá momentálnemu stavu databázy.

Okrem pracovných zmien kalendáre zobrazujú vopred zadefinované sviatky a plánovanú neprítomnosť
(zo žiadaniek, napr. dovolenku, lekára a pod), ale aj hromadné dochádzkové záznamy. Pre lepší prehľad sú
jednotlivé kategórie farebne odlíšené.
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*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

K tomu, aby funkcionalita kalendárov mohla byť správne a plne využívaná, je potrebné vykonať niekoľko
pomocných nastavení – nastavenie Krajiny, Sviatkov a Pracovných zmien. (viac informácií v kapitolách 8.5
Krajiny, 8.6 Sviatky, 8.7 Pracovné zmeny)

7.8.1 Údaje okna
Kalendár osôb umožňuje používateľovi:


výber osoby:
o kliknutím na Osoba používateľ vyberie osobu, kt. kalendár chce zobraziť:
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o



kliknutím na konkrétnu osobu sa používateľovi automaticky zobrazí kalendár vybranej
osoby

export:
o v hornej lište Kalendára osôb má používateľ možnosť exportovať tento prehľad do formátu
PDF
o

používateľ tak vykoná kliknutím na

.

Viac informácií o exporte dokumentov v systéme Chronos nájdete v kapitole 1.7 Export dokumentov.

7.8.2 Zobrazenia kalendára
Kalendár používateľovi ponúka tri možnosti zobrazenia:




7.8.2.1

Mesačné (ozn. žltou farbou)
Týždenné (ozn. červenou farbou)
zobrazenie aktuálneho dňa /dnes/ (ozn. modrou farbou)

Mesačné zobrazenie

Ak si používateľ zvolí mesačné zobrazenie (orámované žltou), zobrazí sa mu prehľad daného mesiaca.
Mesiace je možné prechádzať pomocou šípok (orámované zelenou).
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*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

7.8.2.2

Týždenné zobrazenie

A k si používateľ zvolí týždenné zobrazenie (orámované červenou), zobrazí sa mu prehľad daného týždňa.
Týždne je možné prechádzať pomocou šípok (orámované zelenou).
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*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

Kalendár zobrazuje priradené pracovné zmeny, príp. sviatky či plánovanú neprítomnosť.

7.8.2.3

Zobrazenie aktuálneho dňa

Aktuálny deň (DNES orámovaný modrou farbou) je zvýraznený žltou (ružové zvýraznenie).
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*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

7.8.3 Priradenie pracovnej zmeny
Ak chce používateľ pridať zamestnancovi do kalendára pracovnú zmenu, urobí tak kliknutím na

:

Používateľovi sa zobrazí okno, v ktorom si zvolí spomedzi výberu tú ktorú pracovnú zmenu. Výber potvrdí
kliknutím na akciu POTVRDIŤ.
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* K tomu, aby používateľ mohol do Kalendára osôb pridať pracovnú zmenu, musí mať pracovné zmeny
vytvorené. Postup je popísaný v kapitole 8.7 Pracovné zmeny.

Keď používateľ vytvorí pracovné zmeny v jednotlivých pracovných dňoch daného mesiaca, klikne na ikonu
Uložiť úpravy. V prípade, že si používateľ neželá uložiť vykonané úpravy, klikne na ikonu
Zrušiť úpravy v hornej lište Kalendára osôb.

7.8.4 Odstránenie pracovnej zmeny alebo hromadného dochádzkového záznamu
z kalendára osôb
Používateľ môže vytvorenú pracovnú zmenu (prípadne hromadný dochádzkový záznam) v kalendári osôb
jednoducho vymazať.
Vykoná tak kliknutím na ikonu vymazania zmeny (na obrázku vyznačená modrou farbou) v konkrétnej
zmene v kalendári osoby.

*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

Vymazanie používateľ vráti späť kliknutím na ikonu Zrušiť úpravy v hornej časti obrazovky.
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Vymazanie hromadného dochádzkového záznamu z kalendára osôb používateľ vykoná kliknutím na
konkrétny hromadný dochádzkový záznam. Následne sa objaví ikona zobrazujúca informácie o zdroji
zmeny a ikona vymazania daného záznamu.

*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

V tomto prípade používateľ nemá možnosť vrátiť zmenu kliknutím na ikonu Zrušiť úpravy v hornej časti
obrazovky. Vymazanie hromadného dochádzkového záznamu je trvalé.

7.8.5 Zobrazenie informačnej lišty a týždenný prehľad
V každom z troch možností zobrazenia kalendára (mesačnom, týždennom aj dennom) vidí používateľ na
spodnej časti šedú infolištu. Tá slúži ako prehľad fondu pracovného času toho ktorého mesiaca. Používateľ
si taktiež vie pozrieť počet hodín na pracovisku či prípadnú plánovanú neprítomnosť (v h).

*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

Na konci každého týždňa, v pravej časti kalendára, si môže používateľ pozrieť zhrnutie daného týždňa
(zvýraznený oranžovou farbou).
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*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

7.9 Návštevy
Menu/Dochádzka/Návštevy

Okno slúži na evidovanie, spravovanie resp. prehliadanie vykonaných návštev v priestoroch firmy.
Zaevidovanie, úpravu a zmazanie záznamu návštevy môže vykonávať iba používateľ s prístupovým právom
na okno Návštevy – čítanie, úprava.
Prezeranie údajov návštevy môže vykonávať iba používateľ s prístupovým právom na okno Návštevy –
čítanie.

*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

Údaje okna Návštevy:



Typ návštevy
- výber z hodnôt Typ návštevy
 ak má vybraný typ návštevy v číselníku Typ návštevy hodnotu Interná =
,
zaevidovaná návšteva sa bude viazať na návštevníka, ktorý je evidovaný v číselníku
Návštevníci.
 ak má vybraný typ návštevy v číselníku Typ návštevy hodnotu Interná =
,
zaevidovaná návšteva sa bude viazať na osobu, ktorá je zaevidovaná v číselníku
Osoba.
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Priezvisko - priezvisko návštevníka



Meno - meno návštevníka



Identifikátor - číslo OP alebo PASu návštevníka



Počet osôb -počet návštevníkov, ktorí sprevádzajú registrovaného návštevníka v čase
zaevidovanej návštevy



Začiatok - čas začatia návštevy; defaultne sa pri ručnej evidencii predpĺňa aktuálny čas



Koniec - čas ukončenia návštevy; defaultne sa pri ručnej evidencii predpĺňa aktuálny čas



Navštívené pracovisko - popis pracoviska, resp. miesta vo firme, ktoré je cieľom návštevy



Terminálový čas začiatku - čas začatia návštevy pri použití terminálu; defaultne sa pri terminálovej
evidencií dopĺňa aktuálny čas



Terminálový čas konca - čas konca návštevy pri použití terminálu; defaultne sa pri terminálovej
evidencií dopĺňa aktuálny čas



Terminál príchod - informácia o tom, cez ktorý terminál návštevník vošiel



Aktuálny terminál príchod - informácia o tom, kde sa v rámci návštevy návštevník aktuálne
nachádza (pri použití viacerých terminálov v rámci firmy)



Terminál odchod - informácia o tom, cez ktorý terminál návštevník odišiel



Navštívená osoba - meno osoby, ktorá je cieľom návštevy

V hornej lište obrazovky má používateľ možnosť využiť aj rovnomenné filtre.
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Okrem filtrov údajov má používateľ možnosť filtrovať:




Dátum od – výber dňa začiatku návštevy
Dátum do – výber dňa konca návštevy z kalendára
Výber osôb
o všetci
o prítomní
o neprítomní

Všetky vybrané filtre používateľ zruší kliknutím na ikonu

Zrušiť filter.

7.9.1 Editácia záznamu návštevy
V riadkovom zobrazení návštev používateľ klikne na ikonu

Upraviť.

Používateľovi sa otvorí editačné okno s možnosťou úpravy nasledujúcich údajov:









Návštevník
Dátum do
Čas do
Počet osôb
Navštívené pracovisko
Navštívená osoba
Účel návštevy
Prístupová karta
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Po úprave údajov používateľ klikne na akciu ULOŽIŤ.

7.9.2 Ručné zaevidovanie záznamu návštevy

Kliknutím na ikonu
vytvorenie návštevy

Pridať v hornej lište obrazovky sa používateľovi otvorí editačné okno pre

Používateľ vyplní údaje (povinné sú označené hviezdičkou), ktoré sú popísané v predchádzajúcej kapitole
a vytvorenie návštevy potvrdí akciou ULOŽIŤ.
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Ak vytvárate záznam pre návštevníka, ktorý už je registrovaný v databáze návštevníkov, systém
vám po zapísaní začiatočnej časti mena alebo čísla OP (PASU) do poľa Návštevník ponúkne zoznam
všetkých návštevníkov, ktorých meno, priezvisko alebo číslo identifikačnej karty začína totožným
reťazcom.
Ak sa v databáze návštevníkov meno resp. identifikačné číslo OP (PASU) nenachádza, systém
ponúkne prázdny výber. Pokračujte kliknutím na ikonu
Vytvoriť návštevníka.
o Používateľ vyplní údaje pre nového návštevníka rovnako ako pri pridávaní návštevníka
v časti Návštevníci
o

Vyplnené údaje používateľ uloží kliknutím na akciu ULOŽIŤ
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7.9.3 Ručné zaevidovanie ukončenia návštevy
V riadkovom zobrazení návštev používateľ vyberie návštevu, ktorú plánuje ukončiť kliknutím na checkbox
na začiatku riadku danej návštevy.



Pri individuálnom ukončení návštevy používateľ klikne na ikonu Ukončiť návštevu v riadkovom
zobrazení návštevy (označená modrým krúžkom)



Pri hromadnom ukončení návštev používateľ označí všetky návštevy, ktoré plánuje ukončiť a
následne klikne na ikonu



Ukončiť návštevy v hornej lište okna

Návštevu je možné ukončiť aj ručnou editáciou polí Dátum do a Čas do. Postup je v časti Editácia
záznamu návštevy.
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7.9.4 Terminálové zaevidovanie návštevy
Podmienkou pre automatické zaevidovanie návštevy je evidencia návštevníka prístupovou kartou cez
terminál.
Ak návštevník eviduje svoj pohyb po navštívenej firme prostredníctvom terminálov, tieto časové údaje sa
zobrazia v riadkovom režime okna Návštevy v stĺpcoch Terminálový čas začiatku a Terminálový čas konca.
Hodnoty stĺpcov Terminál príchod a Terminál odchod obsahujú informáciu, cez ktorý terminál návštevník
vošiel a cez ktorý terminál návštevník odišiel. Tieto informácie je možné použiť k identifikácii pohybu
a zdržovania sa návštevníka v navštívenej budove.

7.9.5 Zmazanie záznamu návštevy
Zmazanie záznamu návštevy môže vykonávať iba používateľ s prístupovým právom na okno Návštevy –
čítanie, úprava.
Zmazaním záznamu návštevy sa údaje o vykonaní návštevy nenávratne stratia.
Nie je možné zmazať záznamy, ktoré neobsahujú informáciu o ukončení návštevy.
Záznamy návštevy je možné zmazať:


priamo úkonom mazania v okne Návštevy, a to výberom konkrétnej návštevy v riadkovom
zobrazení návštev a následným kliknutím na ikonu



Vymazať.

nepriamo zmazaním návštevníka v okne Návštevníci - spolu s návštevníkom budú zmazané všetky
jeho záznamy návštev.

7.9.6 Export návštevy
Používateľ má možnosť exportovať vybrané návštevy do formátu Excel kliknutím na ikonu
Excel v hornej časti obrazovky.

Export -

Viac informácií o exporte dokumentov v systéme Chronos nájdete v kapitole 1.7 Export dokumentov.
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7.10 Plánovaná dochádzka
Menu/Dochádzka/Plánovaná dochádzka

Informačné okno, ktoré slúži používateľovi na prezeranie plánovaných dochádzkových záznamov
pracovníkov firmy.
Záznamy v zobrazenom okne sa automaticky zaznamenajú do dochádzkových záznamov vždy po uplynutí
daného plánovaného dňa neprítomnosti za podmienky, že v dochádzkových záznamoch osoby bude pre
tento záznam voľné miesto. To znamená, že do času trvania plánovaného záznamu nebude v dochádzke
osoby zasahovať žiadny iný dochádzkový záznam tejto osoby.
Okno nemá editačný režim, slúži len na prezeranie údajov s použitím filtrovacích nástrojov.
Prezeranie okna môže vykonávať iba používateľ s prístupovým právom Plánovaná dochádzka – čítanie.

7.10.1 Údaje okna Plánovaná dochádzka
Plánovaná dochádzka sa používateľovi zobrazuje prostredníctvom nasledujúcich údajov:


Priezvisko - priezvisko osoby, ktorá ma vo vybraný deň naplánovaný dochádzkový záznam.



Meno - meno osoby, ktorá ma vo vybraný deň naplánovaný dochádzkový záznam



Osobné číslo - osobné číslo osoby, ktorá ma vo vybraný deň naplánovaný dochádzkový záznam.



Od - čas hh:mm začiatku plánovaného dochádzkového záznamu



Do - čas hh:mm konca plánovaného dochádzkového záznamu



Kategória - kategória dochádzky plánovaného dochádzkového záznamu



Trvanie - čas trvania plánovaného dochádzkového záznamu



Komentár - komentár, ktorý je zapísaný pri hromadnom doch. zázname, ak je tento zdrojom
plánovaného dochádzkového záznamu



Zdroj - zdrojom plánovaného dochádzkového záznamu môže byť žiadanka alebo hromadný
dochádzkový záznam
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*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy

Plánovanú dochádzku možno filtrovať prostredníctvom nasledovných filtrov:



dátum – výber dátumu plánovanej dochádzky prostredníctvom kalendára



pracovisko – výber z hodnôt pracovísk



typ osoby – výber z hodnôt typov osoby



pracovná pozícia – výber z dostupných pracovných pozícií



osoby v organizačnej skupine alebo všetky osoby – možnosť zobraziť všetky osoby alebo len
osoby v organizačnej skupine používateľa

Používateľ má možnosť plánovanú dochádzku exportovať do formátov PDF, Word alebo Excel a to
kliknutím na príslušnú ikonu v hornej lište obrazovky.

Viac informácií o exporte dokumentov v systéme Chronos nájdete v kapitole 1.7 Export dokumentov.

8 Základné údaje
V kategórií Základné údaje v menu používateľa sa nachádza niekoľko položiek, o ktorých sa dočítate
v nasledujúcich kapitolách:


Osoby
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Pracovisko
Pracovný pozícia
Prístupové karty
Krajiny
Sviatky
Pracovné zmeny
Šablóny pracovných kalendárov
Typ návštevy
Návštevníci

8.1 Osoby
Menu/Základné údaje/Osoba

Okno slúži na evidenciu osôb, ktorých dochádzkové údaje sú spracovávané v systéme, resp. osôb, ktoré
pracujú so systémom.
Okno je viditeľné a možné úpravy sú povolené len používateľovi s prístupovým právom na okno Osoby –
základné údaje – Čítanie – Úprava.
Prehľad osôb v okne Osoby je zabezpečený usporiadaním údajov do riadkového režimu.

*obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy

Údaje okna Prehľad osôb:


Priezvisko - priezvisko evidovanej osoby; v prípade, že má jedna osoba viac mien, je možné zadať
viac priezvisk s medzerou
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Meno - krstné meno evidovanej osoby; v prípade, že má jedna osoba viac mien, je možné zadať
viac krstných mien s medzerou



Osobné číslo - numerická hodnota; slúži na identifikáciu osoby v prehľadoch a vyberačoch



Dátum začatia pracovného pomeru - numerická hodnota; dátum začatia prac. pomeru evidovanej
osoby



Dátum ukončenia pracovného pomeru - numerická hodnota; dátum ukončenia prac. pomeru
evidovanej osoby



Pracovisko - výber hodnôt; výber pracoviska zo zadefinovaných údajov

Používateľ môže filtrovať záznamy pomocou centrálnych filtrov okna.

Všetky vybrané filtre používateľ zruší kliknutím na ikonu

Zrušiť filtre.

Používateľ môže tiež upraviť údaje osoby kliknutím na ikonu
na začiatku riadku. Otvorí sa editačné
okno osoby. Používateľ zmení požadované údaje a zmeny uloží kliknutím na akciu Uložiť.

V hornej lište Prehľadu osôb sú umiestené ikony pre možnosť exportu. Exportuje sa zoznam osôb vo
formátoch PDF, Excel alebo Word.

Viac informácií o exporte dokumentov nájdete v kapitole 1.7 Export dokumentov.

8.1.1 Osoba - Doplňujúce údaje
Doplňujúce údaje sú dostupné a ich úprava povolená len používateľovi s prístupovým právom na okno:
Osoby – Doplňujúce údaje – Čítanie – Úprava.
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Keď používateľ klikne na ikonu
s možnosťami výberu.

vedľa osoby v riadkovom zobrazení okna, zobrazí sa nové okno

Používateľ zvolí možnosť Doplňujúce údaje. Okno, ktoré sa zobrazí, slúži na evidenciu doplňujúcich údajov
osoby.

Doplňujúce údaje:


Poverená osoba:
- výber z hodnôt záznamov z číselníka Triedy organizačných skupín



Prezeranie dochádzkových záznamov organizačnej skupiny:
- výber z hodnôt záznamov z číselníka Organizačné skupiny
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-

-

používateľovi s pridelenou OS bude možné nastaviť prezeranie údajov vo vybraných oknách
(Prehľad dochádzky, Úprava dochádzky, Denné záznamy, Plánovaná neprítomnosť, Plánované
dochádzkové záznamy, Prehľad osôb), buď podľa pridelenej OS, alebo všetky osoby, príp.
s používateľským prepínaním týchto dvoch zobrazení
vo výbere sa zobrazia iba kategórie dochádzky, ktoré majú v okne Kategórie dochádzky
hodnotu poľa Nastavenie pre generovaný záznam =



Dlhodobé prerušenie dochádzky od/do a Kategória dochádzky - prerušenie:
- dátum
- ak je hromadná dochádzkový záznam zadaný ako viacdňový dochádzkový záznam do
budúcnosti s Kategóriou dochádzky, ktorá má hodnotu poľa Dlhodobé prerušenie =

, tak

tu bude systém zobrazovať Kategóriu dochádzky, Dátum začatia a Dátum ukončenia
-

po skončení časového intervalu prerušenia, príslušné polia v okne osoba ostanú prázdne

8.1.2 Osoba - Prístupy na terminál
Prístupy na terminál sú dostupné a ich úprava povolená len používateľovi s prístupovým právom na okno:
Osoby – Prístupy na terminál – Čítanie – Úprava.
Používateľ opäť klikne na

vedľa osoby v riadku, zobrazí sa mu okno s možnosťami výberu, zvolí možnosť

Prístupy na terminál:
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*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

Údaje prístupov na terminál:


Sériové číslo - výber z hodnôt všetkých nepriradených kariet a čísel kariet priradených danej osobe



Terminál - výber z hodnôt kódov a názvov všetkých terminálov (aj virtuálneho).



Pracovisko - needitovateľné pole, hodnota sa pritiahne s kódom terminálu

Používateľ môže filtrovať záznamy v hornej lište okna pomocou

8.1.2.1

a

.

Pridať osobe prístup na terminál

V riadkovom režime osôb, vyberieme osobu ktorej chceme priradiť prístup na terminál. Kliknutím na
používateľ vyberie možnosť Prístupy na terminál.

Ak chce používateľ pridať nový záznam, stačí, ak klikne na ikonu
Prístupy na terminál.
Zobrazí sa mu nový editačný riadok (fialový).
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Pridať v hornej lište okna Osoba -

*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

Prístupová karta, ktorú chceme priradiť osobe musí byť:




zaevidovaná v okne Prístupové karty
voľná, bez väzby na inú osobu v aktuálnom čase
aktívna

Terminál, ktorý chceme priradiť pre používanie k vybranej osobe musí byť:



zaevidovaný v okne Terminály
aktívny

V poli Sériové číslo a Terminál vyberie používateľ vytvorenú prístupovú kartu a terminál, ktorý chce osobe
priradiť. Vykonané zmeny používateľ uloží kliknutím na

8.1.2.2

, prípadne záznam zmaže kliknutím na

.

Vymazať osobe prístup na terminál

Podobne ako pri pridávaní prístupu na terminál používateľ klikne na v riadkovom režime osôb a vyberie
možnosť Prístupy na terminál. Označením konkrétneho prístupu v riadkovom režime prístupov na terminál
konkrétnej osoby označí ten, ktorý chce vymazať – kliknutím na prázdny checkbox vedľa konkrétneho
prístupu.
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*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

Následne používateľ klikne na ikonu
kliknutím na akciu Potvrdiť.

Vymazať zvolené prístupy v hornej lište okna a zmazanie potvrdí

8.1.3 Osoba - Organizačné skupiny
Organizačné skupiny sú dostupné a ich úprava povolená len používateľovi s prístupovým právom na okno:
Osoby – Organizačné skupiny – Čítanie – Úprava.
Používateľ opäť klikne na
Organizačné skupiny:

vedľa osoby v riadku, zobrazí sa mu okno s možnosťami výberu, zvolí možnosť
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Toto okno slúži pre pridanie vybranej osoby do organizačných skupín pre účely priradenia schvaľovateľov
žiadaniek.

*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

Údaje okna Organizačné skupiny:


Kód - výber z hodnôt kódov organizačnej skupiny z číselníka Organizačné skupiny



Názov - výber z hodnôt názvov organizačných skupín z číselníka Organizačné skupiny



Poverená osoba - výber z hodnôt poverených osôb podľa vybranej Organizačnej skupiny;
poverenou osobou je v prípade schvaľovacích procesov schvaľovateľ



Trieda skupiny - výber z hodnôt tried schvaľovacej skupiny podľa vybranej Organizačnej skupiny;
v prípade schvaľovacích procesov môže byť triedou skupiny úroveň schvaľovania

Používateľ môže filtrovať záznamy pomocou

8.1.3.1

a

a taktiež prehľadávať záznamy pomocou

Pridať záznam

Ak chce používateľ pridať nový záznam, stačí, ak klikne na ikonu
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.

.

Zobrazí sa okno:

Výber potvrdí kliknutím na

. Ďalej klikne na Potvrdiť.

8.1.4 Osoba – Fondy pracovného voľna
Fondy prac. voľna sú dostupné a ich úprava povolená len používateľovi s prístupovým právom na okno:
Osoby – Fondy prac. voľna – Čítanie – Úprava.
Používateľ opäť klikne na

vedľa osoby v riadku, zobrazí sa mu okno s možnosťami výberu, zvolí možnosť

Fondy pracovného voľna. Zobrazí sa mu okno Nárok na aktuálne obdobie:

*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

Okno slúži pre zaevidovanie nárokov fondov pracovného voľna vybranej osobe s väzbou na modul Fondy
a nároky. Viac o fondoch v kapitole 9.10 Fondy pracovného voľna.

Údaje okna Nárok na aktuálne obdobie:
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Kategória dochádzky - názov kategórie dochádzky



Názov fondu - needitovateľné; zobrazené sú názvy fondov a časové jednotky, v ktorých sú vedené



Nárok - počet hodín resp. dní fondu pracovného voľna, na ktoré má vybraná osoba nárok
v aktuálnom období; po kliknutí na tento údaj, má používateľ možnosť upraviť jeho hodnotu



Dostupný fond - numerická hodnota

Kliknutím na ikonu
Vypočítať nárok prebehne výpočet nároku. Kliknutím na ikonu
Prepočítať
nárok prebehne prepočítanie nároku (prepočítanie sa využíva najmä ak sa vyskytli nejaké zmeny/krátenie
v nárokoch osoby).

8.1.5 Zaevidovanie novej osoby
Zaevidovanie osoby môže vykonávať iba používateľ s prístupovým právom na okno Osoba základné údaje
– čítanie, úprava.
V hlavnom menu, Základné údaje/Osoby, používateľ klikne na ikonu
editačné okno pre zaevidovanie osoby.
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Pridať osobu. Otvorí sa mu

Používateľ vyplní formulár (povinné údaje sú označené hviezdičkou).

Údaje okna pre vytvorenie novej osoby:


Fotografia – obrázok; fotografia evidovanej osoby, používateľ ju pridá kliknutím na vybrať
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Meno - krstné meno evidovanej osoby; je možné zadať viac krstných mien s medzerou



Priezvisko - priezvisko evidovanej osoby; je možné zadať viac priezvisk s medzerou



Osobné číslo - alfanumerická hodnota; slúži na identifikáciu osoby v prehľadoch a vyberačoch



E-mail - e-mailová adresa osoby



Typ osoby - výber z hodnôt typu osoby



Dátum narodenia - dátum narodenia osoby; používateľovi sa zobrazí kalendár



Telefónne číslo - numerická hodnota



Prístup na virtuálny terminál:
povolený prístup

o

bez prístupu


Pracovisko - výber z hodnôt pracoviska zo zadefinovaných údajov



Pracovná pozícia - výber z hodnôt typu osoby zo zadefinovaných údajov



Dátum začatia pracovného pomeru - dátum začatia prac. pomeru evidovanej osoby



Dátum skončenia pracovného pomeru - dátum ukončenia prac. pomeru evidovanej osoby



Aktívna:
o

viditeľná v zoznamoch
osoba sa stratí zo všetkých vyberačov osôb a zoznamov pre priradenie osoby
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Používateľ uloží vložené údaje akciou ULOŽIŤ alebo ĎALŠIE, pričom:



ULOŽIŤ – uložia sa vložené údaje, zatvorí sa editačný režim okna a vráti sa na Prehľad osôb
ĎALŠIE – uložia sa a prepne sa do ďalšieho editačného okna pre doplnenie potrebných
údajov osoby

V prípade, ak používateľ zvolí akciu ĎALŠIE, prepne sa do editačného okna Organizačné skupiny, kde po
kliknutí na

pridá novú osobu do zvolenej organizačnej skupiny. Výber potvrdí klikom na potvrdiť.

*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

Každou ďalšou akciou ĎALŠIE vie používateľ pri zaevidovaní novej osoby upraviť:
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Doplňujúce údaje: zobrazí sa okno, v ktorom používateľ zadá požadované údaje (funkcionalita
jednotlivých polí je popísaná v 8.1.1 Osoba – Doplňujúce údaje).

Postup zaevidovania doplňujúcich údajov osoby:
1. Ak si používateľ želá zaevidovať osobu ako schvaľovateľa, klikne na pole Triedy org. skupín
a z ponuky hodnôt poľa pridelí triedu org. skupiny, ktorú bude vybraná osoba pri schvaľovaní
používať.
2. Ak si želá prideliť osobe právo na prezeranie záznamov osôb patriacich do konkrétnej organizačnej
skupiny, klikne na pole Organizačné skupiny a z ponuky hodnôt poľa pridelí org. skupiny, ktorých
údaje bude môcť vybraná osoba prezerať vo vybraných oknách. Vybraté údaje sa automaticky
uložia a zobrazia v príslušnom poli.



Prístupové karty: zobrazí sa okno Prístupy na terminál. Ak chce používateľ pridať nový záznam,
stačí, ak klikne na ikonu
. Zobrazí sa mu nový editačný riadok (fialový). Pre viac info pozri
kapitolu 8.1.2. Prístupy na terminál.
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*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.



Fondy pracovného voľna: zobrazí sa okno Nárok na aktuálne obdobie; funkcionalita jednotlivých
polí je popísaná v kapitole 8.1.4 Osoba – fondy pracovného voľna.

Postup zaevidovania:
Do otvoreného okna môže používateľ ručne zaznamenať nároky, ktoré má osoba vo fondoch pracovného
voľna, resp. môžete na automatický výpočet použiť akciu VYPOČÍTAŤ NÁROK
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.

Používateľ: zobrazí sa okno Používateľ.

* obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy

Údaje okna:


Prihlasovacie meno - požívateľské meno ; navrhnuté používateľské meno je možné zmeniť len pri
zakladaní používateľa , po uložení údajov zmena používateľského mena v okne Osoba už nie je
možná



Roly - výber z hodnôt rolí; možnosť vybrať viac rolí naraz



Default rola - defaultne nastavená rola



Jazyk - výber z hodnôt jazyka
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Platnosť konta od/do - dátumy totožné s dátumom začatia/skončenia prac. pomeru

Po vykonaní všetkých editačných zmien používateľ klikne na možnosť
okna Prehľad osôb.

. Systém ho prepne do

8.2 Pracovisko
Menu/Základné údaje/Pracovisko
Toto okno je viditeľné a úpravy v ňom sú povolené len osobe s prístupovým právom na okno: Pracovisko
– čítanie – úprava.
Jednou z podstatných vecí, ktoré musí používateľ pri prvotných nastaveniach vytvoriť je pracovisko.
Systém umožňuje dve štandardné pracovné operácie:



Vytvorenie nového pracoviska
Editácia existujúceho pracoviska

8.2.1 Vytvorenie nového pracoviska
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Kliknutím na ikonu
v hornej lište obrazovky sa otvorí používateľovi okno s možnosťou
vytvorenia nového pracoviska



Pracovisko je možné vytvoriť zadaním týchto údajov:
o
o
o




kód - alfanumerická hodnota; jedinečný kód, ktorý si používateľ zvolí
názov – charakteristický názov pracoviska
krajina – priradenie konkrétnej krajiny (krajinu je potrebné pred tým vytvoriť – viac
informácií v kapitole 4.5.1 Pridanie krajiny)

Po vyplnení údajov používateľ potvrdí vytvorenie pracoviska kliknutím na tlačidlo ULOŽIŤ
Vytvorené pracovisko sa zobrazí v prehľade pracovísk
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*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

Takto vytvorené pracoviská sa následne zobrazujú v okne spolu s údajmi:






Kód - alfanumerická hodnota; jedinečný kód, ktorý si používateľ zvolí
Názov - charakteristický názov pracoviska
Krajina - priradenie konkrétnej krajiny
Štát/Subjekt – zaradenie krajiny do subjektu; tento údaj vypĺňa používateľ už pri vytváraní
krajiny
Oblasť/Región – špecifickejšie zaradenie krajiny; tento údaj vypĺňa používateľ už pri vytváraní
krajiny

8.2.2 Editácia pracoviska

Kliknutím na ikonu

Upraviť v riadkovom zobrazení pracovísk sa používateľovi otvorí editačné okno

s možnosťou úprav údajov – názov a krajina (špecifický kód pracoviska sa nemení)
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Po úprave údajov používateľ potvrdí operáciu kliknutím na tlačidlo ULOŽIŤ.
Pracovisko je možné vymazať kliknutím na ikonu

Vymazať, nachádzajúcu sa v riadkovom zobrazení

pracovísk vedľa kódu pracoviska.

8.3 Pracovná pozícia
Menu/Základné údaje/ Pracovná pozícia

Pre lepší prehľad a následnú prácu s dochádzkovým systémom je vhodné vytvoriť pracovné pozície, ktoré
prislúchajú konkrétnym zamestnancom.
Zaevidovanie pracovnej pozície a jej úprava je povolená len používateľovi s povoleným prístupovým
právom na okno: Pracovná pozícia – čítanie – úprava.
Systém umožňuje dve štandardné pracovné operácie:


Vytvorenie novej pracovnej pozície
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Editácia existujúcej pracovnej pozície

8.3.1 Vytvorenie novej pracovnej pozície



Kliknutím na ikonu
v hornej lište obrazovky sa používateľovi otvorí okno s možnosťou
vytvorenia novej pracovnej pozície



Používateľ vyplní nasledujúce informácie:
o kód – špecifický alfanumerický kód pracovnej pozície
o názov – názov prislúchajúci konkrétnej pracovnej pozícií
Po vyplnení údaj vytvorenie pracovnej pozície používateľ potvrdí kliknutím na tlačidlo ULOŽIŤ
Vytvorené pracovné pozície má používateľ možnosť vidieť v prehľade pracovných pozícií




*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.
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8.3.2 Editícia pracovnej pozície



Kliknutím na ikonu

Upraviť v riadkovom zobrazení okna, vedľa vytvorenej pracovnej pozície,

sa používateľovi otvorí editačné okno s možnosťou úpravy len názvu pracovnej pozície (špecifický
kód pracovnej pozície sa nemení)



Pracovnú pozíciu je možné vymazať kliknutím na ikonu

Vymazať v riadkovom zobrazené

okna, vedľa kódu pracovnej pozície.

8.4 Prístupové karty
Menu/Základné údaje/Prístupové karty

Okno slúži na evidenciu prístupových kariet k terminálom, na prezeranie histórie priradenia prístupových
kariet k osobám.
Obsahuje zoznam všetkých prístupových kariet k terminálom.
Zaevidovanie a úpravu prístupových kariet môže vykonávať iba používateľ s prístupovým právom
Prístupové karty – nastavenia – čítanie, úprava.
Prezeranie prístupových kariet, vrátane ich histórie, môže vykonávať iba používateľ s prístupovým právom
Prístupové karty – nastavenia – čítanie.
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8.4.1 Vytvorenie novej prístupovej karty
Zaevidovanie prístupovej karty môže vykonávať iba používateľ s prístupovým právom Prístupové karty –
čítanie, úprava
Ak je nainštalovaný modul Návštevy, vo filtrovacom poli v hornej lište používateľ skontrolujte, resp.
vyberie modul, pre ktorý chcete pridať prístupovú kartu

Prístupovú kartu vytvorí používateľ kliknutím na ikonu

v hornej lište obrazovky.

Následne sa používateľovi zobrazí lišta v ktorej je potrebné zadať informácie o novej prístupovej karte:



Typ prístupovej karty (povinné pole)
o NFC
o RFID



Číslo prístupovej karty (povinné pole) - alfanumerický reťazec pre prístupovú kartu (aj fiktívnu)
jednoznačne určujúci prístup k vybranému zariadeniu



Komentár - doplňujúci text charakterizujúci napr. vlastnosti prístupovej karty



Dátum zaradenia - dátum zaevidovania záznamu do číselníka; pri zakladaní nového záznamu sa
automaticky vyplní aktuálny dátum



Aktívnosť - aktívna karta sa nachádza vo výbere prístupových kariet a v iných oknách (Osoba,
Terminál)
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Po vyplnení údajov používateľ uloží novú prístupovú kartu kliknutím na ikonu
zruší kliknutím na

alebo vytváranie karty

.

Vytvorená prístupová karta sa zobrazí v prehľade prístupových kariet:

*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

8.4.1.1

Priradenie prístupovej karty osobe

Priradenie prístupovej karty osobe je podrobne vysvetlené v kapitole Osoba – Prístupy na terminál a Pridať
osobe prístup na terminál.

8.4.2 Vymazanie prístupovej karty
Pred tým než používateľ vymaže prístupovú kartu, musí túto kartu deaktivovať.
Deaktivovanie prístupovej karty používateľ vykoná dvomi spôsobmi:


kliknutím na ikonu



deaktivuje prístupovú kartu kliknutím na tlačítko v stĺpci Aktívna (deaktivovaná prístupoví karta sa
zobrazuje ako



nachádzajúcu sa vedľa typu prístupovej karty
)

svoj úkon uloží kliknutím na

alebo
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Označí prístupovú kartu kliknutím na



Klikne na ikonu
o

na ľavej strane obrazovky

Deaktivovať vybrané karty v hornej časti obrazovky

takým istým spôsobom používateľ aktivuje neaktívnu prístupovú kartu a to kliknutím na
ikonu

Aktivovať vybrané karty)

Takto deaktivovanú prístupovú kartu je možné vymazať jej označením (kliknutím na
obrazovky) a následne kliknutím na ikonu

na ľavej strane

Vymazať vybrané karty.

8.4.3 Presun karty do iného modulu
Výberom prístupovej karty – označením prázdneho checkboxu v riadkovom režime konkrétnej prístupovej
karty a následným kliknutím na ikonu
presunu kartu do iného modulu.

Presun karty do iného modulu sa otvorí editačné okno

V ňom používateľ vyberie preferovaný modul (návštevníci/osoby) a svoj výber uloží kliknutím na akciu
POTVRDIŤ.
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8.4.4 Editácia prístupovej karty

Kliknutím na ikonu
Upraviť v riadkovom zobrazení, vedľa konkrétnej prístupovej karty je možné túto
kartu editovať. Editácia prístupovej karty je možná len v prípade, že karta nemá históriu. To znamená, že
je možné editovať len tú prístupovú kartu, ktorá ešte nebola použitá.
Údaje, ktoré môže používateľ editovať sú:





Kód prístupu
Číslo prístupovej karty
Doplňujúci popis
Aktívna/neaktívna

Po editovaní prístupovej karty je potrebné tieto nastavenia uložiť kliknutím na
zrušiť kliknutím na

alebo nastavenia

.

8.4.5 História priradení prístupovej karty
História priradenia osôb prístupovej karty zobrazuje osoby resp. návštevníkov, ktorým bola v minulosti
priradená daná prístupová karta.
História je vždy zobrazená len pre firmu a modul, v ktorých je karta momentálne aktívna. To znamená, že
ak karta bola presúvaná z inej firmy resp. modulu, záznamy priradenia v predchádzajúcich
firmách/moduloch sa v histórii priradenia v aktuálnej firme/module nezobrazujú.
Kliknutím na ikonu
História priradenia, v riadkovom zobrazení okna, sa zobrazí okno, v ktorom sú
uvedené všetky osoby, ktorým bola pridelená konkrétna prístupová karta.

*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.
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8.4.6 Export prístupových kariet
Označením konkrétnych prístupových kariet a následným kliknutím na ikonu exportu v hornej lište okna
má používateľ možnosť exportovať prístupové karty do formátov PDF, Excel alebo Word.

Viac informácií o exporte dokumentov v systéme Chronos nájdete v kapitole 1.7 Export dokumentov.

8.5 Krajiny
Menu/Základné údaje/Krajiny

Okno slúži používateľovi na vytvorenie (pridanie) krajiny do systému. Krajina je dôležitá z hľadiska sviatkov,
ktoré s ňou bezprostredne súvisia pri tvorbe pracovných zmien a kalendárov osôb ale aj pri
tvorbe pracovísk.
Zaevidovanie a úpravu krajiny môže vykonávať iba používateľ s prístupovým právom Krajiny – úprava –
čítanie.

8.5.1 Pridanie krajiny

Kliknutím na ikonu kliknutím na ikonu
vytvoriť, respektíve pridať krajinu.

Pridať, v hornej lište obrazovky má používateľ možnosť

Používateľ vyplní nasledovné údaje:





Kód – alfanumerická špecifická hodnota pre danú krajinu
Názov – názov, bližšie charakterizujúci danú krajinu
Štát/Subjekt – oficiálny názov štátu (subjektu)
Oblasť/Región – bližšia špecifikácia krajiny
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Po vyplnení údajov používateľ potvrdí tieto nastavenia kliknutím na ikonu
vytváranie krajiny zruší kliknutím na

na začiatku riadku, alebo

.

Vytvorená krajina sa zobrazí v riadkovom zobrazení v okne Krajiny.

*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

Pokiaľ je krajín vytvorených viac, používateľ má pre lepší prehľad k dispozícií filtre krajiny umiestnené
v hornej lište obrazovky.
Filtrovať je možné:





Kód krajiny
Názov krajiny
Štát/Subjekt
Oblasť región

Kliknutím na ikonu

sa zrušia všetky použité filtre.

8.5.2 Editácia, vymazanie a kopírovanie krajiny

Kliknutím na ikonu
nastavené v krajine.

Upraviť v riadkovom zobrazení krajín má používateľ možnosť upravovať údaje

Používateľ má možnosť upravovať údaje:



Názov
Štát/Subjekt
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Oblasť/Región

Kliknutím na ikonu
Vymazať používateľ krajinu vymaže. Pred tým než tak nastane, systém sa
používateľa opýta, či si je svojím konaním istý.

Kliknutím na tlačidlo POTVRDIŤ sa krajina vymaže, kliknutím na tlačidlo ZRUŠIŤ vymazanie nenastane
a používateľ sa vráti do okna Krajiny.
Kliknutím na ikonu
Kopírovať v riadkovom zobrazení krajiny sa údaje danej krajiny skopírujú do
nového riadku. Skopírujú sa všetky údaje okrem kódu krajiny (ten je špecifický pre každú krajinu).

*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

Pre dokončenie skopírovania krajiny je potrebné doplniť kód krajiny skopírovanej krajiny, a údaje uložiť
kliknutím na ikonu

.

8.6 Sviatky
Menu/Základné údaje/Sviatky

Okno slúži na vyplnenie/importovanie sviatkov, špecifických pre danú krajinu v konkrétnom kalendárnom
roku.
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Zaevidovanie a úpravu sviatkov danej krajiny môže vykonávať iba používateľ s prístupovým právom Sviatky
– úprava – čítanie a s prístupovým právom na akciu Kopírovanie sviatkov.

8.6.1 Tvorba sviatkov
Pridávanie sviatkov je možné len v konkrétnom kalendárnom roku a konkrétnej krajine.
V hornej lište obrazovky používateľ vyberie obdobie – kalendárny rok pre pridanie sviatkov a tiež krajinu,
pre ktorú budú sviatky platiť.

Kliknutím na ikonu
nasledujúcich údajov:



v hornej lište obrazovky má používateľ možnosť pridať sviatok vyplnením

Dátum – po rozkliknutí dátumu sa otvorí kalendár s možnosťou výberu konkrétneho dňa
Názov sviatku – oficiálny názov konkrétneho sviatku
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Po vyplnení údajov používateľ tieto nastavenia uloží kliknutím a ikonu
sviatku.

v ľavej strane riadku pre tvorbu

Takýmto spôsobom importujeme všetky sviatky v danom roku.

8.6.1.1

Import sviatkov

Používateľ si môže pridávanie sviatkov zjednodušiť tým, že importuje súbor so sviatkami pre konkrétnu
krajinu. Postup je detailnejšie popísaný v kapitole 10.5.2 Import sviatkov

8.6.2 Zobrazovanie sviatkov
Všetky vytvorené sviatky sa používateľovi budú zobrazovať v okne Sviatky v riadkovom zobrazení pod
sebou.
Používateľ má možnosť pre lepši prehľad využiť filtre v hornej lište obrazovky (na obrázku označené
modrou farbou). Filtrovať môže:



Dátum
Názov

Kliknutím na ikonu

sa všetky použité filtre zrušia.
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8.6.3 Práca so sviatkami
Možnosti práce so sviatkami:


Úprava sviatkov

o

kliknutím na ikonu
Upraviť v riadkovom zobrazení konkrétneho sviatku, má
používateľ možnosť upraviť údaje daného sviatku
editovateľný je len názov sviatku

o

po úprave údajov používateľ nastavenia uloží kliknutím na

o

alebo úpravu zruší

kliknutím na



Vymazanie sviatkov
o
o

kliknutím na ikonu
Vymazať v riadkovom zobrazení konkrétneho sviatku, má
používateľ možnosť tento sviatok vymazať
systém sa používateľa opýta, či si je konaním istý – po kliknutí na POTVRDIŤ sa sviatok
definitívne vymaže, kliknutím na ZRUŠIŤ sa vymazanie nevykoná
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Kopírovanie sviatkov
o

touto akciou nachádzajúcou sa v hornej lište obrazovky pod ikonou
možnosť skopírovať vybrané sviatky

o

sviatky musia byť označené výberom v ich riadkovom zobrazení -

o

otvorí sa editačné okno, v ktorom používateľ vyplní údaje:
 Pre akú krajinu má byť sviatok skopírovaný
 Pre aký rok má byť sviatok skopírovaný

o

akciu používateľ vykoná tlačidlom KOPÍROVAŤ

má používateľ

Vytvorenie hromadného dochádzkového záznamu
o

kliknutím na ikonu
dochádzkový záznam

Vytvoriť HDZ v hornej lište obrazovky sa vytvorí hromadný

o

sviatky musia byť označené výberom v ich riadkovom zobrazení –
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o

otvorí sa okno pre vytvorenie HDZ – používateľ vyplní údaje:








kategória – automaticky predplnená na Sviatok
čas od – do – trvanie danej kategórie
poznámka – ľubovoľná poznámka k HDZ
pracovisko – výber z hodnôt pracovísk
pracovná pozícia – výber z hodnôt pracovných pozícií evidovaných v systéme
typ osoby – výber z hodnôt typov osôb evidovaných v systéme
zápis aj cez víkendy – výber, či bude zápis kategórie HDZ zapísaný aj v období
víkendu alebo nie

149

8.7 Pracovné zmeny
Menu/Základné údaje/Pracovné zmeny

Okno pracovných zmien slúži na prehľad , vytváranie a editáciu pracovných zmien používateľov systému
Chronos.
Na zaevidovanie a úpravu pracovných zmien je potrebné povolené prístupové právo na okno: Pracovné
zmeny – čítanie – úprava.

*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

Zmena môže byť vytvorená ako pracovná alebo nepracovná položka a môže alebo nemusí byť zarátaná do
fondu pracovného času.

Údaje okna Pracovné zmeny:


Kód - číselný kód, špecifický pre zmenu, ktorý si zvolí používateľ



Názov - názov charakterizujúci pracovnú zmenu



Začiatok - čas, v ktorom začína pracovná zmena; formát hh:mm



Koniec - čas, do ktorého trvá pracovná zmena; formát hh:mm



Trvanie - dĺžka trvania pracovnej zmeny
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Nepracovná položka - výber z hodnôt


zmena, ktorej charakterom nie je práca (neplatené voľno, prekážka na strane zamestnávateľa,
atď.)



zmena, ktorej charakterom je práca



Najneskorší príchod - čas, v ktorom je možné najneskôr začať pracovať



Najskorší príchod - čas, v ktorom je možné začať najskôr pracovať



Popis - bližší popis pracovnej zmeny

Používateľ môže filtrovať záznamy pomocou filtrov v hornej lište obrazovky:

Všetky vybrané filtre používateľ zruší kliknutím na ikonu

Zrušiť filter.

8.7.1 Pridanie novej pracovnej zmeny

Používateľ vytvorí novú pracovnú zmenu kliknutím na

Pridať.

Zobrazí sa mu editačné okno, ktoré používateľ vyplní požadovanými údajmi, ktoré sú popísané vyššie.
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*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

Okrem údajov popísaných vyššie používateľ vyplní nasledovné údaje:


Možnosti úprav v kalendári:
o
o
o
o





pevný začiatok a koniec - keď ju nie je možné ani presúvať ani meniť jej trvanie
presun povolený – možnosť zmenu v rámci dňa presúvať (ale nemeniť trvanie)
presun i zmena trvania povolená – možnosť zmenu presúvať aj meniť jej trvanie
podľa toho, aký typ je vybratý, mení sa charakter niektorých atribútov.

Počítať do fondu pracovného času:
o

pracovná zmena sa zarátava do fondu pracovného času

o

pracovná zmena sa nezarátava do fondu pracovného času

Farebné označenie - možnosť priradiť pracovnej zmene farbu,
v kalendároch, a tým ju farebne rozlíšiť od iných vytvorených zmien:
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ktorou bude zobrazená

8.7.1.1

Fixná pracovná zmena

Pri fixnej pracovnej zmene sú hodnoty minimálneho a maximálneho príchodu a odchodu definované ako
absolútny čas.

*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.
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8.7.1.2

Pracovná zmena s presunom aj so zmenou trvania

Pri tomto type pracovnej zmeny jednotlivé časy sú zadané ako relatívne hodnoty voči začiatku a koncu
zmeny.

*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

8.7.2 Povinná prestávka
Pracovná zmena môže mať nadefinované povinné prestávky. Používateľ ju vytvára v rámci novej pracovnej
zmeny, kliknutím na

.
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*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

8.7.3 Úprava pracovnej zmeny

*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

Používateľ môže pracovnú zmenu upraviť kliknutím na ikonu

Upraviť.

Používateľovi sa otvorí editačné okno, v ktorom môže upraviť nastavené údaje pracovnej zmeny:
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*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

8.8 Šablóny pracovných kalendárov
Menu/Základné údaje/Šablóny pracovných kalendárov

Koncept pracovných šablón umožňuje pridávať pracovné zmeny a vytvárať osobám pracovné kalendáre
v prípade väčšieho množstva osôb s rovnakým alebo podobným pracovným kalendárom.
Vytváranie pracovnej šablóny je možné len používateľovi s prístupovým právom Šablóny pracovných
kalendárov – čítanie – úprava.
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Pri vytváraní pracovnej šablóny je možné po vyplnení základných údajov pridávať pracovné zmeny po
jednotlivých dňoch ako pri kalendári osôb, alebo pridávať pracovnú zmenu naraz pre viac dní.

*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

8.8.1 Údaje okna Šablóny pracovných kalendárov
Šablóny pracovných kalendárov v riadkovom zobrazení sú definované nasledujúcimi údajmi:


Kód šablóny - špecifická alfanumerická hodnota danej šablóny



Názov šablóny - názov charakterizujúci danú šablónu



Maximálne týždenný pracovný fond - maximálny počet hodín odpracovaných osobou v rámci
jedného týždňa



Maximálny mesačný pracovný fond - maximálny počet hodín odpracovaných v rámci jedného
mesiaca

Vo vrchnej časti obrazovky sa nachádza aj lišta centrálnych filtrov s rovnakými parametrami.

Kliknutím na ikonu

sa všetky použíté filtre zrušia.
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8.8.2 Pridanie novej šablóny pracovných kalendárov

Kliknutím na ikonu
Pridať, vo vrchnej časti obrazovky sa používateľovi otvorí nové okno pre
vytvorenie šablóny pracovného kalendára.



používateľ vyplní údaje (popísané v kapitole Údaje okna Šablóny pracovných kalendárov)



tieto nastavenia používateľ potvrdí kliknutím na tlačidlo
šablóny zruší kliknutím na tlačidlo



Uložiť alebo vytvárane

Späť.

po uložení šablóny sa zobrazí editačné okno šablóny pracovného kalendára, ktoré slúži na
vytvorenie pracovných zmien šablóny

*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.
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Kliknutím na ikonu
zmien.

Pridať pracovné zmeny za obdobie sa otvorí ďalšie okno pre pridanie pracovných

*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

V ňom používateľ vyplní nasledovné údaje:


Od - výber dátumu prvej pracovnej zmeny v šablóne; kliknutím na šípku sa otvorí kalendár



Do - výber dátumu poslednej zmeny v šablóne; kliknutím na šípku sa otvorí kalendár



Pracovné zmeny - výber hodnôt vytvorených pracovných zmien



Zahrnúť sviatky



o

pracovnú zmenu je možné pridať aj v deň, v ktorý je uvedený ako sviatok

o

pracovnú zmenu je možné naplánovať len na dni, ktoré nie sú uvedené ako sviatok

Zahrnúť víkendy
o

pracovnú zmenu je možné pridať aj v deň, ktorý je v kalendári označený ako víkend
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o


pracovnú zmenu je možné pridávať iba v pracovný deň

Prekrývajúce sa zmeny
o

o

o

Preskočiť
 ak je v kalendári osôb na daný deň už vytvorená zmena, tento deň sa v šablónou
preskočí (zostane zapísaná len pôvodná zmena)
Pridať
 Ak je v kalendári osôb na daný deň už vytvorená zmena, k tejto zmene sa pridá aj
zmena zo šablóny (v kalendári budú zapísané dve zmeny)
Prepísať
 Ak je v kalendári osôb na daný deň už vytvorená zmena, táto zmena sa prepíše
zmenou zo šablóny (v kalendári zostane len zmena zo šablóny)

Po vyplnení údajov používateľ tieto údaje uloží kliknutím na tlačidlo POTVRDIŤ v spodnej časti editačného
okna.
Po potvrdení údajov sa vytvorí šablóna pracovných zmien, ktorá sa zobrazí v editačnom okne šablón
pracovných zmien.

*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy

160

8.8.3 Kopírovanie šablóny osobám
Vytvorenú šablónu pracovných zmien je potrebné priradiť osobám. Používateľ tak vykoná kliknutím na
ikonu



Kopírovať šablónu osobám.

v editačnom okne Kopírovania šablón osobám používateľ vyberie osoby, ktorým chce danú
šablónu priradiť.
o
o

vybraná osoba sa zobrazuje ako
poznámka: osoba musí mať priradené pracovisko a pracovisko musí byť v krajine, ktorej je
priradený aj kalendár

*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy



po vybratí osôb používateľ
v hornej časti editačného okna



pridanie šablóny osobe znázorňuje zelená ikona

klikne

na

tlačidlo
vedľa mena osoby v riadkovom zobrazení

okna (osoba s nepriradenou šablónou sa zobrazuje ako


)

presunutím sa na spodok obrazovky používateľ vidí prehľad priradených a nepriradených osôb
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skopírovaná šablóna pracovných zmien sa objaví v kalendári osôb danej osoby

*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy



V týchto oknách je možné spätné odobratie priradených osôb resp. priradenie nepriradených osôb
– označením osoby a kliknutím na tlačidlo ODOBRAŤ alebo PRIDAŤ ŠABLÓNU VYBRATÝM OSOBÁM

8.8.4 Odstránenie pracovných zmien zo šablóny

Používateľ otvorí editačné okno šablóny pracovných zmien kliknutím na ikonu
zobrazení šablón.

Upraviť v riadkovom

V editačnom okne šablón pracovných zmien môže používateľ šablónu odstrániť kliknutím na ikonu
Odstrániť pracovné zmeny za obdobie, nachádzajúcu sa v hornej časti obrazovky
Používateľ vyplní údaje okna pre odstránenie pracovných zmien za obdobie:


Od - počiatočný dátum, kedy sa zmena v šablóne vymaže; dátum sa vyberie označením dňa
v kalendári



Do - konečný dátum vymazaných zmien v šablóne (vrátane); dátum sa vyberie označením dňa
v kalendári



Pracovné zmeny - výber hodnoty pracovnej zmeny
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*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

Kliknutím na tlačidlo POTVRDIŤ sa zmeny v danom rozmedzí dní vymažú

8.8.5 Odstránenie šablóny pracovných zmien
V riadkovom zobrazení šablón pracovných zmien má používateľ možnosť vymazať (odstrániť) konkrétnu
šablónu pracovných zmien.
Používateľ tak vykoná kliknutím na ikonu

Odstrániť v riadkovom zobrazení šablón pracovných zmien.

Zobrazí sa upozornenie, ktoré informuje používateľa, že odstránením šablóny sa vymažú položky
v šablóne, položky šablóny v kalendároch osôb ale zostanú zachované.
Kliknutím na tlačidlo POTVRDIŤ sa šablóna pracovných zmien vymaže, kliknutím na tlačidlo ZRUŠIŤ sa
používateľ vráti späť do riadkového zobrazenia šablón.
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8.9 Typ návštevy
Menu/Základní údaje/Typ návštevníci

Výberom položky Typ návštevy v hlavnej ponuke menu, v kategórii Základné údaje, sa používateľovi
zobrazí okno slúžiace ako číselník typov návštev, ktoré budú systémom spracovávané.
Zaevidovanie a úpravu typu návštevy môže vykonávať iba používateľ s prístupovým právom na okno Typ
návštevy – čítanie, úprava.
Prezeranie číselníka typ návštevy môže vykonávať iba používateľ s prístupovým právom na okno
návštevy – čítanie.

Typ

Údaje okna Typy návštev:


Kód typu - alfanumerická hodnota; jedinečný kód typu návštevy



Názov typu - názov charakterizujúci typ návštevy



Interná:



o

do evidencie návštev sa bude načítavať meno/priezvisko z číselníka Osoba (používa sa pre
evidenciu zamestnanca, napr. v prípade zabudnutia vlastnej prístupovej karty).

o

do evidencie návštev sa bude načítavať meno/priezvisko z číselníka Návštevníci (používa
sa pre evidenciu štandardných návštev, zmluvných návštevníkov, rezidentov, atď.)

Default ručne:
o

daný typ návštevy sa automaticky implicitne vypĺňa v okne Návštevy

Zmena hodnoty z
na
pri jednom type návštevy automaticky spustí zmenu z
na
pri
type návštevy, kde bolo toto nastavenie; zmena hodnoty A na N spôsobí, že defaultné nastavenie pre
ručnú evidenciu návštev bude zrušené a je potrebné ho obnoviť v nastavení iného na to vhodného typu
návštevy.
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Default cez terminál:
o

daný typ návštevy sa predhadzuje pri automatickej evidencii návštevy v okne Návštevy,
ktorá sa odhlásila na termináli

Zmena hodnoty z
na
je pri jednom type návštevy automaticky spustí zmenu z
na
pri
type návštevy, kde bolo toto nastavenie; zmena hodnoty A na N spôsobí, že defaultné nastavenie pre
terminálovú evidenciu návštev bude zrušené a je potrebné ho obnoviť v nastavení iného na to vhodného
typu návštevy.


Aktívna:
o

údaj sa bude zobrazovať vo vyberačoch typu návštevy

o

údaj sa nebude zobrazovať vo vyberačoch typu návštevy

Používateľ môže filtrovať záznamy podľa Kódu a Názvu a meniť zobrazenie pomocou
lište obrazovky.
Kliknutím na ikonu

a

v hornej

Zrušiť filter sa všetky vybrané filtre zrušia.

8.9.1 Pridanie nového záznamu

Používateľ pridá nový typ návštevy kliknutím na
Pridať. Otvorí sa okno, do ktorého používateľ zadá
údaje (povinné sú označené hviezdičkou). Funkcionalita jednotlivých polí popísaná vyššie.
Po vyplnení používateľ záznam uloží kliknutím na Uložiť.
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8.9.2 Úprava existujúceho záznamu

Používateľ upraví existujúci záznam kliknutím na akciu
Upraviť. Po otvorení okna upraví požadované
údaje (nie je možné editovať pole kód). Zmeny používateľ uloží kliknutím na Uložiť.
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8.9.3 Zmazanie existujúceho záznamu
Existujúci záznam je možné vymazať. Používateľ tak vykoná kliknutím na
Vymazať, v riadku záznamu,
ktorý chce odstrániť. Údaj môže byť vymazaný, len ak sa nikde nepoužíva, ani nefiguruje v histórii údajov.
Ak si už neželáte daný typ návštevy používať a nie je možné ho zmazať, nastavte hodnotu poľa Aktívna na
N. Daný typ návštevy sa prestane zobrazovať vo vyberačoch.

8.10 Návštevníci
Menu/Základné údaje/Návštevníci

Okno Návštevníci slúžia na evidenciu návštevníkov, ktorí pravidelne navštevujú, resp. aspoň raz navštívili
priestory firmy.
Zaevidovanie, úpravu a zneaktívnenie/zmazanie návštevníka môže vykonávať iba používateľ s prístupovým
právom na okno Návštevníci – čítanie, úprava.
Prezerať údaje návštevníkov môže iba používateľ s prístupovým právom na okno Návštevníci – čítanie
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*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

Údaje okna Návštevníci:


Priezvisko - priezvisko návštevníka



Meno - krstné meno návštevníka



Číslo OP - alfanumerická hodnota; číslo občianskeho preukazu, PASU alebo iné identifikačné číslo
návštevníka



Firma - firma, v ktorej mene návštevník vystupuje



Prístupová karta - výber z voľných prístupových kariet určených pre návštevy; prístupová karta
ručne zaregistrovaná v tomto poli bude pridelená návštevníkovi na dlhšiu dobu až do ručného
odobratia karty z evidencie návštevníka



Dátum záznamu - dátum vzniku záznamu



Dostupné terminály - výber z terminálov, cez ktoré môže návštevník s pridelenou kartou
v predchádzajúcom poli prechádzať



Aktívny:
o

záznam spolupracuje s interaktívnym vyhľadávaním a zobrazuje sa vo všetkých vyberačoch
návštevníkov

o

záznam nespolupracuje s interaktívnym vyhľadávaním a nezobrazuje sa v žiadnych vyberačoch
návštevníkov

Používateľ môže filtrovať záznamy pomocou filtrov v hornej časti obrazovky.
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Všetky vybrané filtre používateľ zruší kliknutím na ikonu

Zrušiť filter.

8.10.1 Pridanie nového návštevníka
Zaevidovanie návštevníka môže vykonávať iba používateľ s prístupovým právom na okno Návštevník –
čítanie, úprava.
Ak chce používateľ do systému pridať nového návštevníka, urobí tak kliknutím na
editačné okno pre zaevidovanie nového návštevníka:

Pridať. Otvorí sa

Funkcionalita jednotlivých polí popísaná vyššie. Po vyplnení údajov (povinné sú označené hviezdičkou)
používateľ klikne na ULOŽIŤ.

169

8.10.2 Úprava údajov návštevníka

Používateľ upraví existujúci záznam kliknutím na akciu
Upraviť. Po otvorení okna upraví požadované
údaje. Vykonané zmeny sa prenesú do všetkých evidencií, kde sa nachádzajú tieto údaje návštevníka ako
zväzbené. Zmeny používateľ uloží kliknutím na Uložiť.

8.10.3 Zneaktívnenie a zaktívnenie návštevníka
Zneaktívnenie resp. opätovné zaktívnenie návštevníka môže vykonávať iba používateľ s prístupovým
právom na okno Návštevníci – čítanie, úprava.
Zneaktívnenie návštevníka je nevyhnutné vykonať na to, aby mohol byť z evidencie návštevníkov zmazaný.
Zneaktívnenie návštevníka s jeho predpokladaným zaktívnením je vhodné vykonať vtedy, ak je návštevník
pre firmu stále aktuálny partner, ale je pádny dôvod, že dlhší čas nevykoná osobnú návštevu firmy, napr.
z dôvodu jeho odcestovania.
Spôsoby zneaktívnenia návštevníkov a opätovného návratu do stavu Aktívny:



individuálne pre každého editáciou poľa Aktívny -



hromadne - označením návštevníkoch a kliknutím na ikonu Deaktivovať (v červenom krúžku)

*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.
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Návrat návštevníka do stavu Aktívny:


individuálne pre každého editáciou poľa Aktívny -



hromadne – označením návštevníkov a kliknutím na ikonu Aktivovať, ktorá sa nachádza
v riadkovom režime pri návštevníkoch (červené krúžky)

*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

8.10.4 Zmazanie návštevníka
Zaevidovanie, úpravu a zneaktívnenie návštevníka môže vykonávať iba používateľ s prístupovým právom
na okno Návštevníci – čítanie, úprava.
Keďže nie je možné odstrániť aktívneho návštevníka, jeho odstráneniu musí predchádzať jeho
zneaktívnenie. Zneaktívnenie návštevníka je popísané vyššie.
Po zneaktívnení požadovaných návštevníkov ich používateľ v riadkovom režime označí v checkboxe a
klikne na ikonu Vymazať (označená červeným kružkom). Označení návštevníci budú po odsúhlasení
varovnej hlášky zmazaní spolu so záznamami svojich návštev.

*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.
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9 Nastavenia
Menu/Nastavenia

V kategórií Nastavenia v menu používateľa sa nachádza niekoľko položiek:












Kategórie dochádzky
Terminály
Typ osoby
Triedy dochádzky
Nastavenie jobov
Nastavenia žiadaniek
Organizačné skupiny
Triedy organizačných skupín
Notifikácie
Fondy pracovného voľna
Obdobia fondov

9.1 Kategórie dochádzky
Menu/Nastavenia/Kategórie dochádzky

Okno obsahuje zoznam kategórií dochádzky, ktoré sú v dochádzkovom zázname používané pre bližšiu
klasifikáciu dochádzkových záznamov.
Pevne preddefinované údaje číselníka sú dodávané spolu s inštaláciou a zodpovedajú legislatívnym
požiadavkám na evidenciu dochádzky.
V okne je možné aj používateľsky nadefinovať vlastné kategórie dochádzky, ktoré sú v systéme použiteľné
rovnocenne s preddefinovanými kategóriami.
Zaevidovanie, úpravu a zneaktívnenie kategórie dochádzky môže vykonávať iba používateľ s prístupovým
právom na okno Kategórie dochádzky – čítanie, úprava.
Prezeranie kategórie dochádzky môže vykonávať iba používateľ s prístupovým právom na okno Kategórie
dochádzky – čítanie.
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*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

V tomto zobrazení používateľ vidí kategórie dochádzky aj s niektorými parametrami, ktoré ale v tomto
okne nie je možné editovať, resp. používateľ ich má k dispozícií len na čítanie. Pri daných kategóriách
používateľ vidí kód a názov kategórie spolu s nastaveniami parametrov:







Ukončovací záznam
Hromadný dochádzkový záznam
Plánovaná neprítomnosť
Počíta sa do pracovného fondu
Povinná prestávka
Generovaný záznam

Po kliknutí na ikonu

Upraviť v riadkovom zobrazení kategórií dochádzky, môže používateľ tieto

parametre upravovať.
Viac informácií a vysvetlenia k daným parametrom kategórií dochádzky nájdete v nasledujúcej kapitole
9.1.1 Parametre kategórií dochádzky.

9.1.1 Parametre kategórií dochádzky
Niektoré parametre má používateľ k nahliadnutiu už v prehľade kategórií dochádzky. Ostatné sa mu
zobrazia v editačnom okne danej dochádzkovej kategórií.
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Parametrami dochádzkových kategórií sú:


kód – špecifická alfanumerická hodnota (povinné pole)



názov – konkrétny názov dochádzkovej kategórie (povinné pole)



popis – používateľ má možnosť popísať danú kategóriu (voliteľné pole)



farebné označenie – kliknutím na farebný krúžok
sa používateľovi otvorí farebná škála,
v ktorej môže používateľ vybrať ľubovoľnú farbu, ktorá bude prislúchať danej kategórií



dlhodobé prerušenie



o

kategória dochádzky aj s časovým horizontom, platným pre danú osobu (zaevidované
hromadným doch. záznamom), sa bude zobrazovať v okne Osoba, Doplňujúce údaje
v časti Dlhodobé prerušenie dochádzky

o

kategória dochádzky sa nebude zobrazovať v okne Osoba, Doplňujúce údaje v časti
Dlhodobé prerušenie dochádzky

ukončovací záznam
o

po zaevidovaní odchodu nasledujúce zaevidovanie dochádzky už nebude nadväzovať na
predchádzajúci záznam a nevytvorí sa z neho dochádzkový záznam so začiatkom
a koncom. Nasledujúce zaevidovanie dochádzky bude definovať iba začiatok nového
záznamu. Napr. zaevidovaním odchodu s kategóriou Práca, systém zaeviduje čas odchodu
z práce. Ak nasledujúci doch. záznam bude Práca – príchod, systém zaeviduje čas príchodu
do práce ako prvotný záznam, bez väzby na odchod z práce.
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o







po zaevidovaní odchodu nasledujúce zaevidovanie dochádzky bude nadväzovať na
predchádzajúci záznam a vytvorí sa z neho dochádzkový záznam so začiatkom a koncom
a zároveň čas ukončenia predchádzajúceho doch. záznamu je časom začatia
nasledujúceho doch. záznamu. Napr. zaevidovaním odchodu s kategóriou Prestávka,
systém zaeviduje čas odchodu na prestávku ako čas začatia doch. záznamu Prestávka. Ak
nasledujúci doch. záznam bude príchod – Práca, systém zaeviduje tento čas, ako čas
ukončenia doch. záznamu Prestávka a zároveň ako čas začiatku doch. záznamu Práca.

povinná prestávka
o

daná kategória dochádzky je povinnou prestávkou v práci z legislatívnych dôvodov, alebo
z dôvodov určených vnútornou smernicou firmy

o

daná kategória dochádzky nie je povinnou prestávkou v práci z legislatívnych dôvodov,
alebo z dôvodov určených vnútornou smernicou firmy

povinná žiadanka
o

systém bude kontrolovať dochádzkový záznam s danou kategóriou dochádzky voči
existencii žiadanky o neprítomnosť s rovnakou kategóriou dochádzky v čase
dochádzkového záznamu

o

systém nebude kontrolovať dochádzkový záznam s danou kategóriou dochádzky voči
existencii žiadanky o neprítomnosť

Nastavenie pre generovaný záznam









kategóriu dochádzky bude možné použiť pre funkciu vygenerovania
dochádzkového záznamu (napríklad na základe vytvorenej žiadanky sa vytvorí
generovaný záznam v dochádzke používateľa)
Daná kategória sa dostane do výberu pre úpravu dochádzky (viacdňový záznam)
a nastavenie jobov
kategóriu dochádzky nebude možné použiť pre funkciu vygenerovania
dochádzkového záznamu
daná kategória sa nebude zobrazovať vo výbere pre úpravu dochádzky (viacdňový
dochádzkový záznam) a nastavenie jobov

Aktívna – funkcia slúži na aktivovanie, resp. deaktivovanie danej kategórie dochádzky (vytvorenú
kategóriu dochádzky nie je možné vymazať, je možné ju len deaktivovať pomocou tejto funkcie)
o

kategória je aktívna

o

kategória je neaktívna
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Počíta sa do pracovného fondu
o

o





systém vo vybraných oknách s prehľadom dochádzky zaradí dochádzkové záznamy
s danou kategóriou dochádzky do odpracovaného fondu a ich čas odpočíta z mesačného
pracovného fondu
systém vo vybraných oknách s prehľadom dochádzky nezaradí dochádzkové záznamy
s danou kategóriou dochádzky do odpracovaného fondu a ich čas neodpočíta z
mesačného pracovného fondu

Hromadný dochádzkový záznam
o

systém zaradí kód a názov kategórie do vyberača v okne Hromadné dochádzkové záznamy

o

kategória dochádzky sa nezobrazuje vo vyberači v okne Hromadné dochádzkové záznamy

Plánovaná neprítomnosť
o

kategória dochádzky sa bude zobrazovať:




o

9.1.1.1

vo vyberači kategórie v okne Žiadanka o neprítomnosť
v okne Plánovaná neprítomnosť
v tlačovej zostave Plánovaná neprítomnosť

kategória dochádzky sa nebude zobrazovať na vyššie uvedených miestach systému

doplnkové nastavenia pre generovaný záznam

Zaškrtnutím prázdneho štvorčeka v poli generovaný záznam sa zobrazia doplnkové nastavenia pre toto
pole:
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Typ času začatia
o Pevný
 hodnota času začatia generovaného doch. záznamu bude vždy rovnaká
 systém v generovaných záznamoch do času začatia zadá čas, ktorý je definovaný
v poli Čas začatia

o

Pružný
 hodnota času začatia generovaného doch. záznamu bude závisieť od reálneho
začatia práce zaznamenaného v systéme príp. aj od ďalších záznamov priebehu
práce



Čas začatia
- hodnota poľa, ktorá sa prenesie ako čas začatia do vygenerovaného dochádzkového záznamu
- pole je prístupné len v prípade, že zvolená hodnota Typ času začatia je Pevný



Trvanie v minútach
- hodnota poľa určuje celkový čas trvania vygenerovaného dochádzkového záznamu, zadávaná
v minútach



Denný pracovný čas osoby



hodnota času trvania vo vygenerovanom doch. zázname bude prebratá z okna Typ osoby,
pole Denný pracovný čas (pole Čas trvanie bude neprístupné pre editáciu)

o

hodnota času trvania vo vygenerovanom doch. zázname bude prebratá z poľa Čas trvania
(pole Čas trvania bude prístupné pre editáciu)

Počet minút od začatia práce
-



o

hodnota poľa určuje čas začatia vygenerovaného dochádzkového záznamu, ak je v poli Typ
času trvania zvolená hodnota Pružný
čas začiatku vygenerovaného dochádzkového záznamu sa vypočíta ako zaevidovaný čas
začatia práce v systéme Chronos + hodnota poľa Počet min. od začatia práce

Počet minút nepretržitej práce
-

-

hodnota poľa určuje čas začatia vygenerovaného dochádzkového záznamu (ak je v poli Typ
času trvania zvolená hodnota Pružný) s kontrolou na nepretržitosť dochádzkového záznamu
zaevidovaného osobou v systéme Chronos
čas začiatku vygenerovaného dochádzkového záznamu sa vypočíta ako zaevidovaný čas
začatia práce v systéme Chronos + hodnota poľa Počet min. od začatia práce, pričom systém
kontroluje nepretržitosť dochádzkového záznamu voči hodnote poľa Počet min. nepretržitej
práce
ak je zaevidovaný záznam práce v systéme Chronos väčší alebo rovný ako hodnota poľa Počet
min. nepretržitej práce, tak systém vygeneruje požadovaný dochádzkový záznam s časovými
hodnotami v súlade s ostatnými nastaveniami generovania
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-



ak je kontrolovaný záznam práce prerušený, napr. prestávkou, systém kontroluje nepretržitosť
od nasledujúceho zaevidovaného začiatku práce atď.
ak sa v daný deň nenachádza dochádzkový záznam práce nepretržite trvajúci požadovaný čas
(minimálne) systém nevygeneruje žiadny záznam s danou kategóriou dochádzky

Zápis aj cez víkendy
o

systém bude generovať dochádzkové záznamy podľa nastavenia aj počas víkendov

o

systém bude generovať dochádzkové záznamy len cez pracovné dni, teda Pondelok až
Piatok

9.1.2 Zoznam všetkých kategórií dochádzky












































Dovolenka
Lekár
Lekár sprevádzanie
Materská dovolenka
Absencia
OČR
PN
Práca
Práca z domu
Prestávka
Prestávka na jedlo a odpočinok
Rodičovská dovolenka
Služobná cesta
Služobná cesta zahraničná
Služobne mimo pracoviska
Súkromná záležitosť
Sviatok
Voľno bez náhrady mzdy
Voľno s náhradou mzdy
Zvyšovanie kvalifikácie
Osobné prekážky s náhradou mzdy
Osobné prekážky bez náhrady mzdy
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Úmrtie v rodine
Svadba
Svadba vlastná
Náhradné voľno
Náhradné voľno flexibilné
Občianska povinnosť bez náhrady mzdy
Občianska povinnosť s náhradou mzdy
Všeobecný záujem bez náhrady mzdy
Všeobecný záujem s náhradou mzdy
Školenie
Pracovná pohotovosť aktívna
Pracovná pohotovosť
Pracovné voľno z iných dôvodov
Dočasné prerušenie výkonu práce
Prekážka na strane zamestnávateľa
Ďalšie prekážky s náhradou mzdy
Ďalšie prekážky bez náhrady mzdy
Neplatené voľno
Práca vo sviatok
Prestávka na jedlo a odpočinok
s náhradou mzdy

9.1.3 Vytvorenie novej kategórie dochádzky
Zaevidovanie kategórie dochádzky môže vykonávať iba používateľ s prístupovým právom Kategórie
dochádzky – čítanie, úprava.


Kliknutím na ikonu
v hornej lište obrazovky sa používateľovi otvorí nové okno s možnosťou
vytvorenia novej kategórie dochádzky.

Používateľ vyplní nasledujúce údaje a parametre, ktoré sú detailne popísané v predchádzajúcej kapitole
9.1.1 Parametre kategórií dochádzky:













kód
názov
popis
farebné označenie
dlhodobé prerušenie
ukončovací záznam
povinná prestávka
povinná žiadanka
nastavenie pre generovaný záznam
aktívna
počíta sa do pracovného fondu
hromadný dochádzkový záznam
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plánovaná neprítomnosť

Používateľ potvrdí údaje a vytvorí novú kategóriu dochádzky kliknutím na tlačidlo ULOŽIŤ.

9.2 Terminály
Menu/Nastavenia/Terminály

Terminály sú zariadenia na pobočke/pobočkách firmy, ktoré slúžia na zaznamenávanie dochádzky.
Otvorením tohto okna sa používateľovi zobrazí okno s prehľadom terminálov. Okno slúži na evidenciu
terminálov, ktoré používa firma pre zaznamenávanie dochádzky, ktorá je následne spracovávaná
v systéme Chronos.
Terminál typu Virtuálny terminál je zadefinovaný v systéme v rámci inštalácie. Iné terminály je nutné pridať
(viac informácií o pridaní nových terminálov nájdete v kapitole 9.2.4 Zaevidovanie nového terminálu).
Evidencia každého terminálu obsahuje:
o
o
o

základné údaje terminálu
priradenie osôb a ich prístupových kariet k terminálu
priradenie kategórií dochádzky k terminálu

o

možnosť jeho úpravy

, odstránenia

a zrušenia filtrovania

Okno má možnosti používateľského vloženia nového záznamu, editácie záznamu a ukončenia platnosti
záznamu, resp. deaktiváce záznamu. Používateľsky je možné zaevidovať neobmedzené množstvo
záznamov.
Zaevidovanie, editáciu a zneaktívnenie terminálu môže vykonávať iba používateľ s prístupovým právom
Terminály – čítanie, úprava.
Prezeranie okna Terminály môže vykonávať iba používateľ s prístupovým právom Terminály – čítanie.

*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.
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9.2.1 Parametre terminálov


Kód terminálu - jedinečný kód terminálu; needitovateľné pole



Názov terminálu - názov charakteristický pre konkrétny terminál



Typ terminálu - pevný výber vopred definovaný v systéme; defaultná hodnota je null (bez
hodnoty); NFC-PIP/Virtual Terminal



Aktívny



o

aktívny terminál sa zobrazuje vo vyberačoch osôb a zoznamov pre priradenie osoby

o

terminál sa stratí zo všetkých vyberačov osôb a zoznamov pre priradenie osoby

Pracovisko - pracovisko, na ktorom sa nachádza terminál a slúži na identifikáciu umiestnenia
terminálu

9.2.2 Úprava kategórií dochádzky v termináli
Priradenie alebo úpravu kategórií dochádzky k terminálu môže vykonávať iba používateľ s prístupovým
právom Terminály - priradenie kategórií dochádzky – čítanie, úprava a Terminály – čítanie, úprava alebo
Terminály – čítanie.

Po kliknutí na ikonu
Kategórie dochádzky v riadkovom zobrazení terminálov (na obr. v zelenom
rámčeku) sa používateľovi zobrazí okno Kategórie dochádzky pre terminál. Slúži na zaevidovanie,
nastavenie, odobratie a prezeranie priradených kategórií dochádzky k terminálu.

*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.
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*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

Kliknutím na
ikonu v hornej lište okna (pridať záznam) sa otvorí nový riadok pre zaevidovanie
kategórie dochádzky (fialové okno):

V tomto okne sa nachádzajú údaje:


druh prerušenia - používateľ má na výber dve hodnoty: príchod a odchod



kód kategórie terminálu - numerická hodnota; pri virtuálnom termináli udáva táto hodnota
poradie umiestnenia kategórie dochádzky v časti Príchod alebo Odchod



názov kategórie - používateľ má na výber z viacerých možností kategórií dochádzky, ktorá má byť
zobrazená na virtuálnom termináli
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Následne je potrebné:


vyplniť polia v riadku (povinné údaje sú označené hviezdičkou);



potvrdiť zaznamenané údaje kliknutím na ikonu

Kategórie je možné odstrániť kliknutím na ikonu

Uložiť

Vymazať.

9.2.3 Priradenie prístupov
Po kliknutí na ikonu
Prístupové práva - osoba sa používateľovi zobrazí okno Prístupy dochádzky pre
terminál. Slúži na hromadné priradenie prístupových kariet, resp. osôb, ku ktorým sú karty priradené
k terminálu. Priradené prístupové karty budú daným terminálom akceptované pri evidencii dochádzky.
Priradenie osôb a prístupových kariet k terminálu môže vykonávať iba používateľ s prístupovým právom
Terminály – Prístupové práva – čítanie, úprava.
Prezeranie priradenia osôb a prístupových kariet k terminálu môže vykonávať iba používateľ s prístupovým
právom Terminály – Prístupové práva – čítanie.

9.2.3.1

Parametre priradených prístupov



Priezvisko - priezvisko osoby



Meno - meno osoby



Osobné číslo - osobné číslo osoby



Číslo karty - číslo prístupovej karty, ktorá je pridelená danej osobe



Pracovisko - pracovisko pridelené danej osobe



Pracovná pozícia - pracovná pozícia pridelená danej osobe



Typ osoby - typ osoby pridelený danej osobe
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9.2.3.2

Priradenie osoby k terminálu

Akcia
sa nachádza v pravej časti okna - Nepriradené prístupy, na začiatku riadku pri osobách, ktoré
nemajú priradené prístupy k terminálu.
Kliknutím na akciu

sa riadok s osobou presunie vľavo do zoznamu priradených prístupov k terminálu.

Akcia
slúži na hromadné priradenie všetkých osôb, ktoré sú práve zobrazené v pravej časti
okna - Nepriradené prístupy. (Pre zobrazenie vhodného výberu je dobré použiť funkcionalitu filtrovania).

9.2.3.3

Odobratie osoby z terminálu

Akcia
sa nachádza v ľavej časti okna - Priradené prístupy, na začiatku riadku pri osobách, ktoré majú
priradené prístupy k terminálu.
Kliknutím na akciu
k terminálu.

sa riadok s osobou presunie vpravo do zoznamu nepriradených prístupov

Akcia
slúži na hromadné odobratie všetkých osôb, ktoré sú práve zobrazené v ľavej časti okna
- Priradené prístupy. (Pre zobrazenie vhodného výberu je dobré použiť funkcionalitu filtrovania).

*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

9.2.4 Zaevidovanie nového terminálu
Nový terminál môže zaevidovať iba používateľ s prístupovým právom Terminály – čítanie, úprava.
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Postup zaevidovania nového terminálu:
V hlavnom menu, časti Nastavenia/Terminály kliknite používateľ na ikonu
Otvorí sa editačné okno pre zaevidovanie terminálu.

*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.
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Pridať terminál.

Údaje okna Nový terminál:


Kód – alfanumerická hodnota



Názov terminálu - názov terminálu, ktorá ho bližšie určuje



ID zariadenia - numerická hodnota, ktorá slúži na identifikovanie fyzického zariadenia/terminálu
a na synchronizáciu



Aktívny - aktívny terminál sa objavuje vo všetkých vyberačoch osôb a zoznamoch pre pridanie
osoby, neaktívny terminál sa z týchto vyberačov a zoznamov stráca



Zdieľaný - eden terminál môže slúžiť pre viac firiem



PIN kód - numerická hodnota, ktorá musí byť v tvare číslic 0-9, minimálna dĺžka 4 znaky, maximálna
10 znakov



Tlačidlo Kategórie dochádzky – Viac informácií v kapitole 9.2.4.1 Nastavenie kategórií dochádzok



Čas zobrazenia dialógu pre zaznamenanie dochádzky (s) - čas zobrazenia Dialógového okna na
termináli, ktoré sa zobrazí po priložení čipu



Synchronizácia dochádzkových záznamov (s) - časový interval synchronizácie dochádzkových
záznamov medzi terminálom a Chronosom



Synchronizácia prístupov (s) - časový interval synchronizácie prístupových kariet na daný terminál



Synchronizácia nastavení (s) - časový interval, v akom sa synchronizujú nastavenia



Automatické obnovenie spojenia (s) - časový interval pre opätovné pripojenie k Chronosu



Rozloženie tlačidiel kategórií dochádzky - rozloženie kategórií na termináli s možnosťami výberu
rozmiestnenia



Farba pozadia - výber pozadia terminálu



Interval stmievania - hodnota, po ktorej sa displej prepne do šetriaceho režimu (0=stále aktívny,
bez zmien)



Interval automatického prepnutia základnej kategórie - čas, po ktorom sa prehodí zvolená
dochádzková kategória na predvolenú
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9.2.4.1

Pracovisko - informačná hodnota, slúži na priradenie terminálu k lokalite, kde je umiestnený
Nastavenie kategórií dochádzok

Kliknutím na tlačidlo

v okne Nový terminál sa otvorí okno Nastavenie kategórií

dochádzok, v ktorom môže používateľ zaevidovať kategórie dochádzky, ktoré budú aktívne v danom
termináli; defaultne sú nastavené IN a OUT, resp. Vstup a Výstup

Kliknutím na akciu

Pridať používateľ vyplní nasledujúce údaje:



priorita - numerická hodnota



kód kategórie terminálu - numerická hodnota, ktorá musí byť pre každú kategóriu špecifická
v danom termináli



popis zobrazený na termináli - alfanumerická hodnota, ktorá zobrazuje text na displeji terminálu
pre zvolenú kategóriu



farba - špecifická pre tlačidlo



druh prerušenia - tlačidlo výberu – príchod/odchod



čas začatia - numerická hodnota; slúži na automatické prepínanie defaultného tlačidla
v požadovanom čase

Vykonané zmeny používateľ uloží kliknutím na

, prípadne záznam zmaže kliknutím na
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.

Po vyplnení všetkých údajov v okne Nový terminál používateľ uloží tieto zmenu kliknutím na akciu ULOŽIŤ,
prípadne zruší tieto zmeny akciou SPÄŤ.
Puložení sa nahrá nový terminál do systému (viď. druhý riadok, pod virtuálnym terminálom).

*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

9.2.4.2

Úprava údajov terminálu

Údaje terminálov je možné upravovať. Stačí, ak v riadkovom režime používateľ vyhľadá terminál, ktorého
údaje chce upraviť, a klikne na ikonu

Upraviť.

*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

Používateľovi sa otvorí detail vybraného záznamu (Úprava terminálu)v editačnom režime:
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Editovať je možné údaje:

















9.2.4.3

Názov terminálu
ID zariadenia
Aktívny
Zdieľaný
PIN kód
Kategórie dochádzky
Čas zobrazenia dialógu pre zaznamenanie dochádzky (s)
Synchronizácia dochádzkových záznamov (s)
Synchronizácia prístupov (s)
Synchronizácia nastavení (s)
Automatické obnovenie spojenia (s)
Rozloženie tlačidiel kategórií dochádzky
Farba pozadia
Interval stmievania
Interval automatického prepnutia základnej kategórie
Pracovisko

Zrušenie/zneaktívnenie terminálu

Terminál je možné zmazať zo zoznamu terminálov, kliknutím na ikonu

.

Ak už však terminál má nejaké terminálové záznamy, je možné ho iba zneaktívniť.
Zneaktívnenie terminálu môže vykonávať iba používateľ s prístupovým právom Terminály – čítanie,
úprava.
Zneaktívnenie terminálu zruší spojenie daného nastavenia terminálu s fyzickým terminálom tretej strany,
resp. s virtuálnym terminálom. Následkom je, že zápis dochádzkových záznamov nie je možný.

Postup zneaktívnenia terminálu:
V riadkovom režime používateľ vyhľadá terminál, ktorého údaje chce upraviť, a klikne na ikonu
Upraviť.
Otvorí sa editačné okno pre vybratý terminál. V ňom používateľ vyhľadá pole Aktívny a zruší jeho výber.
Po skončení editácie uloží údaje akciou ULOŽIŤ.

9.2.5 Kopírovanie terminálu
Kliknutím na ikonu
Kopírovať terminál v hornej lište okna Terminály sa používateľovi zobrazí okno
Kopírovanie terminálu.
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Slúži na kopírovanie nastavení medzi už existujúcimi terminálmi (rovnakého typu).
Používateľ vyplní:





Zdroj - odkiaľ bude už. brať údaje/nastavenia
Destinácia - kam sa budú údaje/nastavenia kopírovať
Vymazať kategórie - vymažú sa kategórie dochádzky (tlačidlá na termináli)
Skopírovať dodatočné polia - možnosť výberu údajov, ktoré užívateľ chce skopírovať (systémové
nastavenia terminálu)

Kopírovanie potvrdí akciou SKOPÍROVAŤ, prípadne zruší akciou ZRUŠIŤ.

9.3 Typ osoby
Menu/Nastavenia/Typ osoby
Toto okno zobrazuje zoznam typov osôb, ktoré budú použité pri práci s dochádzkovým systémom.
Typ osoby sa používa pre defaultné nastavenie, ako sa má osoba s priradeným daným typom osoby
v dochádzkovom systéme správať. Ďalej môže byť použitý ako informačný údaj, alebo ako výberový prvok
pre zoskupenie údajov, ku ktorým je pracovná pozícia priradená.
Zaevidovanie a úpravu pracovísk môže vykonávať iba používateľ s prístupovým právom Typ osoby –
nastavenia – čítanie, úprava.
Prezeranie pracovísk môže vykonávať iba používateľ s prístupovým právom Typ osoby – nastavenia –
čítanie.
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*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

V riadkovom zobrazení sa zobrazujú typy osôb spolu s nasledujúcimi údajmi:


Kód - jedinečný kód typu osoby



Názov - názov, charakterizujúci typ osoby



Denný pracovný čas – pracovný čas osoby v hodinách za deň; potrebný pre použitie vo výpočte
pracovného fondu vo výstupných zostavách a zobrazeniach súhrnných údajov dochádzkových
záznamov
Týždenný pracovný čas - pracovný čas osoby v hodinách za týždeň; potrebný pre použitie vo
výpočte pracovného fondu vo výstupných zostavách a zobrazeniach súhrnných údajov
dochádzkových záznamov



Používateľ v tomto okne môže:
o
o
o
o

pridať typ osoby
upraviť existujúci záznam
zmazať existujúci záznam
filtrovať záznamy podľa Kódu, Názvu, Denného pracovného času a Týždenného pracovného času
a meniť zobrazenie pomocou
filtre zrušia

,

; kliknutím na ikonu

9.3.1 Pridať typ osoby

V hornej lište okna používateľ klikne na ikonu

Pridať typ osoby.

Používateľovi sa zobrazí okno, v ktorom treba zadať údaje:
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Zrušiť filter sa všetky vybrané



Kód - jedinečný kód typu osoby



Názov - názov, charakterizujúci typ osoby



Prefix osobného čísla - hodnota poľa, ktorá sa predhodí v okne Osoba ako začiatočný reťazec
osobného čísla; ak je hodnota Null, tak osobné číslo bude bez prefixu



Spôsob výpočtu pracovného času - možnosti výberu – len pracovné dni; pracovné dni a sviatky



Týždenný a denný pracovný čas
- ak nie je osobe priradený pracovný kalendár, je toto pole defaultné nastavenie pracovného
času osoby pre použitie vo výpočte pracovného fondu vo výstupných zostavách a zobrazeniach
súhrnných údajov dochádzkových záznamov
- ak je v okne Osoba hodnota rovnomenných polí null, platia hodnoty polí zadané v okne Typ
osoby



Používateľské konto



-

pole Používateľské konto v okne Osoba bude aktívne

-

pole Používateľské konto v okne Osoba bude neaktívne

Zobrazovanie osoby v zoznamoch evidencie dochádzky
-

osoba bude zobrazovaná v zostavách a oknách patriacich do evidencie dochádzky osôb
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osoba nebude zobrazovaná v zostavách a oknách patriacich do evidencie dochádzky osôb

Akceptovanie pracovných dní bez dochádzkových záznamov
-

systém nebude upozorňovať na chýbajúce dochádzkové záznamy u týchto osôb a zároveň
uzávierka nebude kontrolovať kompletnosť dochádzkových záznamov v mesiaci

-

systém bude upozorňovať na chýbajúce dochádzkové záznamy u týchto osôb (podfarbením
relevantného riadku resp. ikonou) v evidencii dochádzkových záznamov a zároveň uzávierka
bude kontrolovať kompletnosť dochádzkových záznamov v mesiaci

Pracovný fond podľa pracovného kalendára
-

systém bude počítať prac. fond podľa hodnôt pracovného kalendára osoby

-

systém bude počítať prac. fond podľa hodnôt týždenného prac času a pracovných dní
defaultná hodnota

Po vyplnení údajov používateľ potvrdí nastavenia kliknutím na

9.3.1.1

.

Úprava existujúceho záznamu

Údaje číselníka Typ osoby majú charakter nastavenia správania sa systému. Preto pri zmene údajov, treba
brať do úvahy, že dôjde aj k zmene správania sa údajov, s ktorými je zväzbený daný typ osoby.
Používateľ upraví Typ osoby kliknutím na
v riadkovom zobrazení, po otvorení okna zmení požadované
údaje (editovať sa dá všetko okrem kódu). Upravený typ osoby používateľ uloží kliknutím na ikonu ULOŽIŤ.

9.3.1.2

Zmazanie existujúceho záznamu

Používateľ v riadkovom režime nájde záznam, ktorý chcem zmazať, klikne na
vymazaný, len ak sa nikde nepoužíva a nefiguruje v histórii údajov.

9.4 Triedy dochádzky
Menu/Nastavenia/Triedy dochádzky
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Vymazať. Údaj môže byť

Otvorením tohto okna sa používateľovi zobrazia v riadkovom režime triedy dochádzky, slúžiace ako číselník
tried organizačných skupín. K jednotlivým triedam dochádzky je možné priradiť kategórie dochádzky, za
účelom zoskupenia dochádzkových záznamov obsahujúcich dané kategórie dochádzky do jednotlivých
tried podľa potreby používateľa (napríklad pri filtrovaní dochádzky či sumarizovaní v štatistikách, atď.).

*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

9.4.1 Pridať triedu dochádzky
Ak chce používateľ pridať novú triedu dochádzky, urobí tak kliknutím na akciu
Vytvoriť triedu dochádzky, kde je potrebné vyplniť údaje (všetko povinné údaje):

. Zobrazí sa mu okno



Kód- jedinečný kód triedy dochádzky



Názov - názov triedy skupiny, ktorá ju charakterizuje



Kategória dochádzky - výber z hodnôt kategórií dochádzky, ktoré obsahuje daná trieda dochádzky;
je možné zaznamenať do poľa viac hodnôt
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Systém umožňuje používateľovi:


upraviť triedu dochádzky (viac v 9.4.2 Úprava tried dochádzky)



zobraziť detail priradených kategórií dochádzky kliknutím na ikonu



vymazať triedu dochádzky kliknutím na ikonu
Vymazať (údaj môže byť vymazaný, len ak sa
nikde nepoužíva, ani nefiguruje v histórii údajov);



filtrovať triedy podľa kódu/názvu a meniť zobrazenie kliknutím na

Detail

alebo

, príp. zrušiť

filtrovanie kliknutím na

9.4.2 Úprava tried dochádzky
Ak chce používateľ upraviť tú ktorú triedu dochádzky, klikne na ikonu
tried dochádzky. Zobrazí sa mu okno:
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Upraviť v riadkovom zobrazení

Používateľ zmení požadované údaje (okrem kódu, ten nemožno editovať). Vykonané zmeny uloží kliknutím
na tlačidlo ULOŽIŤ.

9.5 Nastavenia jobov
Menu/Nastavenia/Nastavenia jobov

Okno obsahuje nastavenie jobov pre ručné a pravidelné automatické spúšťanie jobov pre vytvorenie a
zápis dochádzkových záznamov.
Zaevidovanie a nastavenie jobov môže vykonávať iba používateľ s prístupovým právom Nastavenie jobov
– čítanie, úprava.
Spúšťanie jobov z okna Nastavenie jobov môže vykonávať iba používateľ s prístupovým právom na
akciu Nastavenie jobov – spustenie jobu.
Prezeranie nastavení jobov môže vykonávať iba používateľ s prístupovým právom Nastavenie jobov –
čítanie.

197

Údaje okna Nastavenie jobov:


Názov - text; názov charakterizujúci job a jeho nastavenie



Kategória - kategória dochádzky budúceho generovaného dochádzkového záznamu z daného
jobu; vo výbere sa zobrazia iba kategórie dochádzky, ktoré majú v okne Kategórie dochádzky
hodnotu poľa Nastavenie pre generovaný záznam =



Typ osoby - výber z hodnôt; určenie, pre ktoré typy osôb sa má aplikovať spustený job (napr.
Fulltime, Parttime, atď.); ak používateľ nezvolí nič (hodnota=null), systém zaradí do spracovania
všetky osoby



Vek osoby od/do - numerická hodnota; zadanie vekového intervalu osôb, pre ktoré sa má
aplikovať spustený job; ak používateľ nezvolí nič (hodnota=null), systém zaradí do spracovania
všetky osoby

Používateľ môže filtrovať záznamy podľa rovnakých parametrov ako údaje okna a meniť zobrazenie
pomocou

a

Kliknutím na ikonu

.
Zrušiť filter sa všetky vybrané filtre zrušia.
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9.5.1 Vytvorenie jobu

Používateľ pridá job kliknutím na akciu
systému.

Pridať job v hornej lište okna Nastavenia jobov dochádzkového

Zobrazí sa mu editovacie okno Vytvorenie jobu.

Používateľ vyplní potrebné údaje (povinné označené hviezdičkou) :


Názov - text charakterizujúci job a jeho nastavenie



Kategória - výber z kategórií dochádzky; zobrazia sa iba kategórie dochádzky, ktoré majú v okne
Kategórie dochádzky hodnotu poľa Nastavenie pre generovaný záznam =



Typ osoby - výber z hodnôt; určenie, pre ktoré typy osôb sa má aplikovať spustený job (napr.
Fulltime, Parttime, atď.); ak používateľ nezvolí nič (hodnota=null), systém zaradí do spracovania
všetky osoby



Vek osoby od/do - numerická hodnota; zadanie vekového intervalu osôb, pre ktoré sa má
aplikovať spustený job; ak používateľ nezvolí nič (hodnota=null), systém zaradí do spracovania
všetky osoby



Min. odpracovaný čas - numerická hodnota; minimálny počet odpracovaných hodín počas dňa
potrebný na to, aby sa u osoby aplikoval spustený job; zadáva sa v min.
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V kategóriách dochádzky - výber hodnôt kategórií dochádzky, z ktorých sa bude počítať
odpracovaný čas za zmenu



Interval spúšťania (d)



Dátum spustenia - zobrazí sa kalendár, kde používateľ vyberie dátum najbližšieho automatického
spustenia jobu



Čas spustenia - čas najbližšieho automatického spustenia jobu

9.5.2 Ďalšie akcie okna
Akcia Kopírovať (na obr. označené žltým krúžkom) slúži na kopírovanie označeného záznamu za účelom
vytvorenia nového záznamu so zachovaním prevažnej väčšiny nastavených parametrov. Po spustení akcie
sa nový záznam automaticky vytvorí a uloží kópiou zo záznamu, z ktorého bolo spúšťané kopírovanie,
pričom do názvu jobu systém vygeneruje rozlišovací reťazec (červené orámovanie).
Job vytvorený kópiou je možné ľubovoľne upraviť používateľom.
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*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

Akcia Spustiť job (na obr. označené modrým krúžkom) slúži na ručné spustenie jobu. Pred spustením jobu
sa systém opýta na deň, pre ktorý sa majú generovať nové záznamy (zobrazí sa kalendár, v ktorom si
používateľ zvolí dátum).

9.6 Nastavenie žiadaniek
Menu/Nastavenia/Nastavenia žiadaniek

Okno slúži na nastavenie správania sa žiadaniek v procese ich vytvárania používateľom a ich schvaľovania
priradenými schvaľovateľmi.
Zaevidovanie a úpravu nastavení žiadaniek môže vykonávať iba používateľ s prístupovým právom Žiadanky
– nastavenia – čítanie, úprava.
Prezeranie nastavení žiadaniek môže vykonávať iba používateľ s prístupovým právom Žiadanky –
nastavenia – čítanie.
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*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

9.6.1 Parametre nastavení žiadanky


Druh žiadanky:
o neprítomnosť
o zmena



Kategória dochádzky:
- vo výbere poľa sú k dispozícii všetky aktívne kategórie dochádzky; hodnota null znamená
v nastavení platnosť pre všetky kategórie dochádzky, ktoré nemajú vlastné nastavenie



Kontrolovať fond:







o

systém bude pri zakladaní žiadanky kontrolovať dostatok dní vo fonde neprítomnosti
osoby pre zadanú kategóriu dochádzky

o

systém nebude pri zakladaní žiadanky kontrolovať dostatok dní vo fonde neprítomnosti
osoby

Notifikácia autorovi:
o

autorovi žiadanky bude zaslaná notifikácia o vytvorení, schválení/zamietnutí žiadanky

o

autorovi žiadanky nebude zaslaná žiadna notifikácia

Notifikácia schvaľovateľovi:
o

schvaľovateľom žiadanky bude zaslaná notifikácia o vytvorení, resp. priradení žiadanky

o

schvaľovateľom žiadanky nebude zaslaná žiadna notifikácia

Automatické schvaľovanie:
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o

žiadanka bude po jej založení automaticky schválená a podľa nastavenia a priradenia
autora žiadanky do org. skupín bude autorovi a schvaľovateľom zasielaná, resp.
nezasielaná, notifikácia o automatickom schválení

o

žiadanka bude vyžadovať ručné schvaľovanie a podľa nastavenia a priradenia autora
žiadanky do org. skupín bude schvaľovateľom zasielaná, resp. nezasielaná, notifikácia
o automatickom schválení

Obmedzený žiadaný čas neprítomnosti:
o

Nie - čas neprítomnosti bude neobmedzený

o

V minútach
 nastaví sa min. a max. hodnota času neprítomnosti v minútach
 polia pomerná časť z DPČ a násobky pomernej časti sa zneaktívnia

o

Podľa DPČ (denný pracovný čas)
 polia minimálna a maximálna hodnota v min. sa zneaktívnia
 žiadanka bude automaticky vytvorená na dobu denného pracovného času autora
žiadanky (prípadne jeho pomernej časti a jej násobkov – vyplýva z ďalších
nastavení)



Minimálna hodnota v min a Maximálna hodnota v min:
- toto pole je aktívne len v prípade, že v kolónke Obmedzený žiadaný čas neprítomnosti je
zadaná hodnota v minútach; numerická hodnota v minútach



Pomerná časť z DPČ:
- zadaná hodnota musí byť v rozpätí 0 – 1 vrátane; napr. DPČ zamestnanca je 8h; pomerná časť
DPČ je 0.5 (polovica) – obmedzený žiadaný čas neprítomnosti tak bude 4h



Násobky pomernej časti:
-

ak je pomerná časť DPČ 0.5 a násobky pomernej časti majú hodnotu
tak môže vystaviť žiadanku na 4h ale aj na 8h

, autor žiadanky



Limit dní pre schválenie:
- určuje počet dní, počas ktorých má schvaľovateľ možnosť schváliť/zamietnuť vystavenú
žiadanku



Triedy organizačných skupín:
- možnosť výberu organizačnej skupiny
- pole pre určenie priebehu schvaľovacieho procesu pre stanovenie postupnosti schvaľovania
v schvaľovacom procese
- je možné pridať viac hodnôt
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-

je dôležité v akom poradí za sebou sú nadefinované viaceré hodnoty tohto poľa, pretože toto
udáva poradie v akom bude počas schvaľovacieho procesu postupovať žiadanka cez jednotlivé
poverené osoby (schvaľovateľov) – napríklad v prípade ako na obrázku bude vytvorenú
žiadanku schvaľovať najskôr osoba poverená v organizačnej skupine TOS2 a následne osoba
poverená v organizačnej skupine TOS

*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

9.6.1.1

Parametre doplňujúcich nastavení



Min. dní neprítomnosti
- hodnota začiatku intervalu trvania neprítomnosti, ktorý má byť kontrolovaný v žiadanke voči
počtu dní zadania vopred



Max. dní neprítomnosti
- hodnota konca intervalu trvania neprítomnosti, ktorý má byť kontrolovaný v žiadanke voči
počtu dní zadania vopred



Min. dní vystavenia vopred
- počet kalendárnych dní - o koľko (mininimálne) skôr treba zadať žiadanku
- ak je hodnota 10, tak pre neprítomnosť začínajúcu, napr. 20.5. treba zadať žiadanku najneskôr
9.5
- deň zaevidovania sa počíta ako 1.deň a deň pred dátumom začatia neprítomnosti ako
posledný deň intervalu
- defaultná hodnota je 0



Neskoré vystavenie
- kontrola včasného nahlásenia žiadanky autorom
- hodnota poľa udáva správanie sa systému pri zakladaní žiadanky:
 Nevystaviť - systém zahlási problém a žiadanku nevystaví
 Vystaviť s hláškou - systém zahlási problém a žiadanku vystaví

204



Limit dní pre schválenie
- počet dní, do ktorých by sa mal schvaľovateľ vyjadriť, ak tak neurobí odchádza notifikácia
schvaľovateľovi aj autorovi žiadanky na e-mail
- systém po uplynutí limitu posunie schvaľovanie žiadanky nasledujúcemu schvaľovateľovi na
vyššej úrovni, bez ohľadu na jej stav, ak je v schvaľovacom procese žiadaniek nastavené
viacúrovňové schvaľovanie
- ak je hodnota zaznamenaná v časti Doplňujúce nastavenia, je platná len pre konkrétne
doplňujúce nastavenie
- ak systém nenájde hodnotu v časti Doplňujúce nastavenia, tak platí hodnota limitu z hlavného
okna záznamu

9.6.2 Vytvorenie nového nastavenia pre žiadanky

Kliknutím na ikonu
nastavení žiadaniek.

Vytvoriť v hornej lište obrazovky sa používateľovi otvorí editačné okno pre tvorbu

Toto okno používateľ vyplní. Vysvetlenie jednotlivých parametrov nájde v predchádzajúcej kapitole.
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Po vyplnení nastavení je potrebné tieto nastavenia uložiť kliknutím na ikonu
nastavenia zrušiť kliknutím na ikonu

9.6.2.1

alebo

.

Doplňujúce nastavenia žiadaniek

Po kliknutí na tlačidlo Doplňujúce nastavenia v spodnej časti editačného okna sa používateľovi otvorí nové
(prázdne) editačné okno.
Kliknutím na ikonu

Pridať (označenú na obrázku modrou farbou) môže používateľ pridať ďalšie

doplnkové nastavenia žiadaniek.
Tie používateľ vyplní podľa parametrov, ktoré sú opísané kapitole 9.6.1.1 Parametre doplňujúcich
nastavení.

Po ich nastavení používateľ tieto údaje potvrdí kliknutím na ikonu
zruší kliknutím na ikonu

.
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, ktorou ich uloží alebo nastavenia

9.6.3 Úprava a vymazanie nastavenia žiadanky

Kliknutím na ikonu
v riadkovom zobrazení nastavení žiadaniek, má používateľ možnosť upraviť tieto
už existujúce nastavenia.
Otvorí sa editačné okno – rovnaké ako pri vytváraní nového nastavenia žiadaniek.


Okrem poľa Druh žiadanky, má používateľ možnosť editovať všetky polia

*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.
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Kliknutím na ikonu
nastavenie vymazať.

v riadkovom zobrazení nastavení žiadaniek, má používateľ možnosť existujúce

Systém mu položí otázku, či si je používateľ vymazaním záznamov istý. Kliknutím na možnosť POTVRDIŤ sa
nastavenie vymaže, kliknutím na možnosť ZRUŠIŤ sa používateľ vráti do riadkového zobrazenia (bez
vymazania nastavenia).

9.7 Organizačné skupiny
Menu/Nastavenia/Organizačné skupiny

Okno slúži používateľovi na vytvorenie skupín osôb, ktoré podliehajú definovanej oprávnenej osobe alebo
aj na vytvorenie organizačnej štruktúry osôb, napr. podľa úrovní schvaľovania.
Prehľad v tomto okne je umožnený len používateľovi s povoleným prístupovým právom na okno:
Organizačné skupiny – čítanie.

*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

208

Údaje okna organizačné skupiny:



Kód - alfanumerická hodnota; jedinečný kód organizačnej skupiny



Názov skupiny – text; názov organizačnej skupiny, ktorý ju charakterizuje



Poverená osoba - defaultná hodnota je null (bez hodnoty); NFC-PIP/Virtual Terminal



Trieda skupiny - výber z hodnôt; určenie základnej charakteristiky skupiny; výberové pole ponúka
hodnoty z číselníka Triedy organizačných skupín

Používateľ tiež môže filtrovať tieto skupiny pomocou parametrov rovnakých ako údaje okna a meniť
zobrazenie pomocou

a

Kliknutím na ikonu

Zrušiť filter sa všetky vybrané filtre zrušia.

9.7.1

.

Nová organizačná skupina a priradenie osôb skupine

Zaevidovanie organizačnej skupiny, prípadne úpravy týchto skupín sú umožnené len používateľovi
s prístupovým právom na okno: Organizačné skupiny – čítanie – úprava.
Používateľ vytvorí novú organizačnú skupinu kliknutím na
zaevidovanie organizačnej skupiny:
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Pridať. Otvorí sa editačné okno pre

Používateľ vyplní formulár (povinné údaje sú označené hviezdičkou). Zaevidované údaje je možné v tomto
štádiu uložiť ako vytvorenú organizačnú skupinu bez priradených osôb akciou ULOŽIŤ.
Priradenie osôb skupine je možné kliknutím na ikonu
. Používateľovi sa zobrazí okno Výber osoby:
používateľ označí osoby, ktoré chce do organizačnej skupiny pridať a svoj výber potvrdí kliknutím na
Potvrdiť.

*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.
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9.7.2 Úprava údajov organizačnej skupiny
Úpravu údajov organizačnej skupiny môže vykonávať iba používateľ s prístupovými právami na
okná: Organizačné skupiny – čítanie, úprava a Osoby – Organizačné skupiny – čítanie, úprava.
Keď používateľ klikne na ikonu
Upraviť v riadkovom zobrazení org. skupiny, ktorú chce upraviť, otvorí
sa mu editačné okno organizačnej skupiny.

Editovať je možné polia:



Názov - ľubovoľná zmena názvu skupiny



Poverená osoba - zmena poverenej osoby, ktorá spôsobí zmenu defaultného schvaľovateľa osôb
priradených do danej org. skupiny



Priradenie osôb skupine - systém umožňuje odoberať a pridávať osoby z/do org. skupiny v súlade
s pravidlom, kde platí, že žiadna osoba sa nemôže nachádzať v dvoch org. skupinách, ktoré sú na
rovnakej úrovni schvaľovania
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Po vykonaní úprav ich používateľ uloží kliknutím na

.

9.7.3 Odstránenie organizačnej skupiny
Organizačnú skupinu je možné zmazať len v prípade, že do nej nie sú priradené žiadne osoby.
Používateľ klikne na ikonu
Vymazať v riadku. Svoju voľbu potvrdí kliknutím na Potvrdiť. Systém
skontroluje, či organizačná skupina neobsahuje žiadnu priradenú osobu, ak neobsahuje, skupina bude
zmazaná.

9.8 Triedy organizačných skupín
Menu/Nastavenia/Triedy organizačných skupín

Okno slúži ako číselník tried organizačných skupín a jeho prehľad je možný len používateľovi
s prístupovým právom na okno: Triedy organizačných skupín – čítanie.

*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

Trieda organizačnej skupiny určuje:
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jedinečnosť priradenia osoby k triede (nesmie byť 1 osoba priradená 1 triede 2x)
úroveň schvaľovania v schvaľovacom procese
skupinu osôb pre prezeranie dochádzky
skupinu osôb pre schvaľovanie dochádzky

Údaje okna triedy organizačných skupín:


Kód - alfanumerická hodnota; jedinečný kód triedy organizačnej skupiny



Názov - text; názov triedy skupiny, ktorý ju charakterizuje



Aktívna
o

trieda sa zobrazuje vo vyberačoch;
trieda sa nezobrazuje vo vyberačoch;



Modul - výber z hodnôt; určenie modulu, pre ktorý je trieda dochádzky určená; je možné
zaznamenať do poľa viac hodnôt naraz
 pre účely schvaľovacích procesov je potrebné vybrať modul Schvaľovanie
 pre účely prezerania údajov osôb podľa skupiny je určená voľba Prezeranie

9.8.1 Nová trieda organizačných skupín
Zaevidovanie, prípadne úpravu tried organizačných skupín je umožnené len používateľovi s prístupovým
právom na okno: Triedy organizačných skupín – čítanie, úprava.
Používateľ vytvorí novú triedu organizačnej skupiny kliknutím na ikonu
pre zaevidovanie triedy organizačnej skupiny:
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Pridať. Otvorí sa editačné okno

Používateľ vyplní potrebné údaje (povinné označené hviezdičkou) a zaznamenané údaje potvrdí kliknutím
na Uložiť.

9.8.2 Úprava údajov triedy organizačnej skupiny

Keď používateľ klikne na ikonu
Upraviť v riadku triedy organizačnej skupiny, ktorú chce upraviť, otvorí
sa mu editačné okno triedy organizačnej skupiny.

Upravovať je možné polia:


Názov - zmena názvu, je ho možné ľubovoľne editovať kedykoľvek



Moduly - pridanie ďalšieho modulu k triede bude možné kedykoľvek
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-

-



vymazanie hodnoty Schvaľovanie z tohto poľa bude možné, ak editovaná trieda nie je použitá
v okne Nastavenie žiadaniek a ak sa editovaná hodnota nenachádza v procese schvaľovania
žiadaniek
vymazanie hodnoty Prezeranie z tohto poľa bude možné, ak org. skupina, ktorej je priradená
daná trieda nie je priradená žiadnej osobe

Aktívny:
o

trieda sa zobrazuje vo vyberačoch
trieda sa nezobrazuje vo vyberačoch

9.8.3 Odstránenie triedy organizačnej skupiny

Ak chce používateľ odstrániť záznam, klikne na ikonu
Vymazať v riadku. Svoju voľbu potvrdí kliknutím
na Potvrdiť. Ak nie je trieda organizačnej skupiny používaná v organizačnej skupine, v doplňujúcich údajoch
osoby, v nastavení žiadaniek, resp. v procese schvaľovania žiadaniek systém záznam vymaže.

9.9 Notifikácie
Informácie budú doplnené s ďalšou funkcionalitou.
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*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

Prezeranie okna Notifikácie je umožnené používateľovi s povoleným prístupovým právom na okná:
Notifikácie – kanály: čítanie, úprava; Notifikácie – predlohy: čítanie, úprava.
Vytvoriť nový zdroj notifikácií môže len používateľ s povoleným prístupovým právom na okno: Notifikácie
– zdroje: čítanie, úprava.

9.10 Fondy pracovného voľna
Menu/Nastavenia/Fondy pracovného voľna

Okno slúži pre zadefinovanie fondov pracovného voľna a nastavenie ich výpočtu a správania sa vo
funkčnom systéme.
Zaevidovanie a úpravu fondov pracovného voľna môže vykonávať iba používateľ s prístupovým právom
Fondy pracovného voľna – nastavenia – čítanie, úprava.
Prezeranie období fondov môže vykonávať iba používateľ s prístupovým právom Fondy pracovného voľna
– nastavenia – čítanie.
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9.10.1 Popis a funkcionalita parametrov pracovného voľna


Kód fondu - alfanumerický kód špecifický pre daný fond



Názov fondu - názov charakterizujúci daný fond



Kategória dochádzky - výber kategórie dochádzky, ktorí charakterizuje fond pracovného voľna
a bude používaná pre riadenie tohto fondu; vo výbere sú všetky kategórie dochádzky – vyberie sa
len jedna (napríklad: Dovolenka)



Záporná hodnota



o

označenie platné pre fond, ktorý je evidovaný vždy so zápornou hodnotou; jedná sa
o záporný fond a v nastavení pre tento fond musí byť uvedený kladný fond pre odpočet
hodnoty tohto fondu

o

jedná sa o štandardný kladný fond

Platný od/do - polia udávajú dátumovú platnosť fondu; ak platnosť fondu nepokrýva celé
nastavované obdobie, fond nebude vypočítaný pre toto obdobie

*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

9.10.2 Vytvorenie nového fondu pracovného voľna
Zaevidovanie a úpravu fondov pracovného voľna môže vykonávať iba používateľ s prístupovým právom
Fondy pracovného voľna – nastavenia – čítanie, úprava.
Kliknutím na ikonu
pracovného voľna.

Pridať fond používateľ otvorí editačné okno pre vytvorenie nového fondu
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*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

Podľa informácií z predchádzajúcej kapitoly, používateľ vyplní údaje:






Kód – špecifický kód fondu pracovného voľna
Názov – charakterizujúci daný fond pracovného voľna
Kategória – vzťahuje sa len na jednu kategóriu dochádzky
Záporná hodnota – áno/nie
Platnosť od-do – platnosť môže byť nastavená aj na niekoľko rokov dopredu

Po vyplnení údajov používateľ tieto nastavenia potvrdí kliknutím na tlačidlo ULOŽIŤ.

9.10.3 Nastavenie fondu pracovného voľna
Pre možnosť spravovania fondu v okne Správa fondov je nevyhnutné nastavenie fondov pre obdobia.
Používateľ tak urobí kliknutím na ikonu
okna Fondy pracovného voľna.

Upraviť obdobia fondu, ktorá je prístupná v riadkovom režime

Úprava obdobia fondu vo fondoch pracovného voľna sú možné iba vtedy, keď sú vytvorené obdobia
fondov. (Viac informácií v kapitole 9.10.2 Vytvorenie nového obdobia fondov).

Následne sa používateľovi otvorí editačné okno nastavenia pre obdobie:
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*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.



Nastavenie pre obdobie
-



Prenos nároku cez obdobie
-



vo výbere sa nachádzajú iba obdobia, ktoré majú pridelenú kategóriu dochádzky totožnú
s pridelenou kategóriou dochádzky k fondu, pre ktorý sa práve robí nastavenie
defaultné zobrazenie po spustení okna je časovo posledné obdobie fondu

hodnota poľa určuje, či sa bude nevyčerpaný fond na konci aktuálneho obdobia prenášať do
nasledujúceho obdobia, alebo nárok ukončením aktuálneho obdobia zanikne
o

systém po skončení obdobia spustením ročnej uzávierky fondov prenesie zostávajúce
hodnoty fondu do nasledujúceho obdobia

o

Po skončení obdobia a začatí nového obdobia, systém zostávajúce hodnoty fondov
neprenesie cez obdobie

Aktívny v správe fondov
o

Fond bude zobrazený v okne Správa fondov. Zobrazí sa záložka s názvom kategórie
dochádzky, ktorá je priradená fondu
-

o

príslušný stĺpec pre fond sa zobrazí v okne Správa fondov a okne Osoba/fondy
pole Zobrazenie v profile bude možné nastaviť

príslušný stĺpec pre fond sa nezobrazí v okne Správa fondov a okne Osoba/fondy
-

pre všetky fondy s danou kategóriou dochádzky, tak sa nezobrazí ani záložka pre
kategóriu dochádzky v okne Správa fondov
pole Zobrazenie v profile nebude možné nastaviť
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Zmena hodnoty z

na

spôsobí zmazanie všetkých hodnôt daného fondu v danom období

a zároveň pole Zobrazenie v profile ostane needitovateľné a automaticky nadobudne hodnotu


Aktívny v profile
o
-

o
-



kategória dochádzky predstavujúca fond sa nezobrazí v tabuľke fondov v Profile
ak je v číselníku fondov rovnaká kategória dochádzky priradená viacerým fondom a aspoň
jeden z nich má hodnotu tohto poľa Neaktívny v profile, tak sa v profile nezobrazí žiadny
fond s danou kategóriou dochádzky

hodnota určuje v akej jednotke bude fond počítaný – dni alebo hodiny
rovnaká kategória dochádzky musí mať rovnakú časovú jednotku (všetky fondy zaradené pod
jednu kategóriu dochádzky musia byť vedené v rovnakej časovej jednotke)

priorita čerpania fondu v rámci kategórie
-



kategória dochádzky predstavujúca fond aj s hodnotami sa zobrazí v tabuľke fondov
v Profile
ak je v číselníku fondov rovnaká kategória dochádzky priradená viacerým fondom, musia
mať všetky nastavenú hodnotu Aktívny v profile, aby sa kategória zobrazovala v profile

jednotka času
-



.

hodnota fondu určuje v akom poradí sa budú čerpať jednotlivé fondy zaradené do rovnakej
kategórie dochádzky
pole nadobúda význam, ak je do jednej kategórie dochádzky zaradených viacej fondov
priorita sa udáva číselnou hodnotou, kde číslo 1 znamená najvyššiu prioritu
napr.: pod kategóriu dochádzky Dovolenka môžu byť zaradené fondy Dovolenka základná
a Dovolenka dodatková. Ak má Dovolenka základná priradenú prioritu 1 a Dovolenka
dodatková prioritu 2, systém bude pri čerpaní dovolenky najprv odpočítavať dni z fondu
Dovolenka základná, potom dni z fondu Dovolenka dodatková.
systém neuloží 2 záznamy s rovnakými prioritami, ak nastavované fondy majú rovnaké
kategórie dochádzky
ak má nastavovaný fond hodnotu poľa Záporná hodnota, toto pole je needitovateľné

časové zaradenie
-

výber z pevne zadefinovaného list boxu s hodnotami Prenesený fond a Aktuálny fond
pole nadobúda význam, len ak sa nevyčerpaný fond prenáša cez obdobie
výberom používateľ určuje tú časť fondu, z ktorej sa bude prioritne čerpať nárok
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-

-

napr.: ak je pre fond Dovolenka vybrané časové zaradenie – Prenesený fond, systém bude pri
čerpaní dovolenky najprv odpočítavať dni z prenesenej dovolenky z minulého obdobia a po
vyčerpaní týchto dní bude čerpať z aktuálneho nároku
ak má nastavená fond hodnotu poľa Záporná hodnota, toto pole je needitovateľné

Každé nastavenie v procese tvorby fondov pracovného voľna je potrebné uložiť.

9.10.3.1 Nastavenie výpočtu nároku

Toto nastavenie umožňuje automaticky vypočítať nárok osoby na fond pracovného voľna. Používa sa pri
fondoch, kde je nárok stanovený legislatívne alebo internou smernicou firmy na základe stanovených
podmienok.


Úroveň zaokrúhlenia
- nastavenie konečného zaokrúhlenia vypočítanej hodnoty nároku
- pole môže nadobúdať hodnoty:
 Nezaokrúhliť (defaultná hodnota)
 Nahor
 Nadol
 Nahor od polovice
 Nadol od polovice

Nezaokrúhliť
-

Zaokrúhľuje matematicky, teda výpočet s presnosťou na dve desatinné miesta, pričom druhá
číslica nasledujúca po desatinnej čiarke sa zaokrúhli (ak po nej nasleduje číslica, ktorá je
menšia ako číslica 5 zostáva bez zmeny a nemení sa, ak po nej nasleduje číslica, ktorá je väčšia
alebo rovná ako číslica 5, zaokrúhľovaná číslica sa zvýši o jednu)

-

nasledujúce polia Hodnota zaokrúhlenia a Jednotka zaokrúhlenia sú needitovateľné
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Nahor
-

zaokrúhli na uvedenú hodnotu časových jednotiek vždy nahor
ak je hodnota a jednotka zaokrúhlenia 1 deň, tak pri vypočítanej hodnote nároku 1.1 po
zaokrúhlení = 2; 1.49999999 po zaokrúhlení = 2; 1.50000001 po zaokrúhlení = 2

Nadol
-

zaokrúhli na uvedenú hodnotu časových jednotiek vždy nadol
ak je hodnota a jednotka zaokrúhlenia 1 deň, tak pri vypočítanej hodnote nároku 1.9 po
zaokrúhlení = 1; 1.49999999 po zaokrúhlení = 1; 1.50000001 po zaokrúhlení = 1

Nahor od polovice
-

zaokrúhli na uvedenú čiastku nahor ak zvyšok vo výsledku presahuje polovicu intervalu
vymedzeného hodnotou zaokrúhlenia
ak je hodnota a jednotka zaokrúhlenia 1 deň, tak pri vypočítanej hodnote nároku 1.5 po
zaokrúhlení = 2; 1.49999999 po zaokrúhlení = 1; 1.50000001 po zaokrúhlení = 2

Nadol od polovice
-



Hodnota zaokrúhlenia
-



Zaokrúhliť na uvedenú čiastku nadol ak zvyšok vo výsledku nepresahuje polovicu intervalu
vymedzeného hodnotou zaokrúhlenia
ak je hodnota a jednotka zaokrúhlenia 1 deň, tak pri vypočítanej hodnote nároku:
 1.5 po zaokrúhlení = 1
 1.49999999 po zaokrúhlení = 1
 1.50000001 po zaokrúhlení = 2

nie je možné vložiť 0
udáva sa číslo na koľko časových jednotiek sa má hodnota zaokrúhliť
napr. ak potrebujeme zaokrúhľovať výpočet na 0,5 pracovného dňa, uvedieme hodnotu 0,5
a v nasledujúcom poli jednotku Deň; ak na 1 celú hodinu, uvedieme hodnotu 1
a v nasledujúcom poli jednotku Hodina

Jednotka zaokrúhlenia
-

jednotka času pre zaokrúhlenie
pole môže nadobúdať hodnoty: Hodina, Deň
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9.10.3.1.1 Parametre výpočtu nároku

*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

Kliknutím na ikonu
v parametroch výpočtu nároku sa používateľovi otvorí editačné okno
s možnosťou nastavenia parametrov výpočtu nárokov.

*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.
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Kód nastavenia
- kód nastavenia daného výpočtu nároku



Názov nastavenia
- popis o aké nastavenie sa jedná



Nárok obdobia odvodený z pracovného času osoby
- počet hodín/dní (záleží od zvolenej kategórie) nároku za obdobie
- systém automaticky prepočíta nárok obdobia v závislosti od pracovného času osoby
- napr. nárok obdobia na vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení
(kategória lekár) je 7 dní (56h) – v tomto prípade systém vygeneruje pre osoby s pracovným
časom 8h, nárok 56h a osobám s pracovným časom 4h, nárok 28h)



Alikvotná časť podľa trvania PP
-



systém v správe fondov pre každú osobu v danom období vypočíta nárok na fond v závislosti
od začiatku, resp. konca prac. pomeru
bez ohľadu na začiatok a koniec prac. pomeru osoby, má osoba nárok na celý fond určený na
obdobie fondu

Nárok prepočítať pre
- pole je aktívne len pri výbere Alikvotná časť podľa trvania PP =
-

výber z pevných hodnôt:
 deň - systém bude vypočítavať nárok pre všetky dni, ktoré spadajú do času trvania
pracovného pomeru osoby v dané obdobie


mesiac - systém bude vypočítavať nárok len pre celé mesiace, ktoré spadajú do
času trvania pracovného pomeru osoby v dané obdobie (ak bude napr. obdobie
trvať od 3.1. do 31.12. systém zahrnie do výpočtu len celé mesiace a v tomto
prípade bude počítať s 11 mesiacmi v roku)



tretinu roka - systém bude vypočítavať nárok pre každú začatú tretinu roka, ktorá
spadá do času trvania pracovného pomeru osoby v dané obdobie (napr. ak bude
obdobie trvať od 30.8. do 31.12. systém zahrnie do výpočtu 2 tretiny roka)

9.10.3.1.1.1 Podmienky výpočtu nároku
Ak majú nastavené hodnoty pre výpočet platiť len pre časť osôb zaevidovaných v systéme Chronos, klikne
používateľ na tlačidlo

.
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Táto funkcionalita slúži na zadefinovanie podmienok, ktoré určia skupinu osôb, pre ktorú bude platný
zadefinovaný nárok obdobia
Kliknutím na toto tlačidlo sa otvorí ďalšie okno pre nastavenie podmienky výpočtu nároku:



Typ osoby

o

Typ osoby
 Výber typov osôb, pre ktoré je určený fond
 Možný je viacnásobný výber (full-time, polovičný úväzok, brigádnik...)

o

Min. dní v type osoby
 Počet dní, pre ktoré platí - ak v deň spustenia výpočtu má osoba v systéme
Chronos priradený typ osoby v trvaní ≥ ako zadaná hodnota v poli Min. dni v type
osoby, osoba patrí do výberu pre výpočet fondu.
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Pracovná pozícia

o

o





pracovná pozícia
 Výber pracovných pozícií, pre ktoré je určený fond
 Možný je viacnásobný výber
min. dní v pracovnej pozícií
 počet dní, pre ktoré platí - ak v deň spustenia výpočtu má osoba v systéme
Chronos priradenú prac pozíciu v trvaní ≥ hodnota Min. dni v prac. pozícii, osoba
patrí do výberu pre výpočet fondu

Pracovisko

o

Pracovisko
 Výber pracovísk, pre ktoré je určený fond
 Možný je viacnásobný výber

o

min. dní na pracovisku
 Počet dní, pre ktoré platí - ak v deň spustenia výpočtu má osoba v systéme
Chronos priradené pracovisko v trvaní ≥ hodnota Min. dni na pracovisku, osoba
patrí do výberu pre výpočet fondu

Vek osoby
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o

znak porovnania
 Väčšie alebo rovné
 Väčšie
 Menšie alebo rovné
 Menšie
 Rovné

o

vek osoby
 Vek osoby v rokoch
 Nastavenie vekového intervalu a jemu zodpovedajúcej výške fondu

o

k obdobiu
 Výber zo všeobecných hodnôt vzťahujúcich sa na obdobie ako celok
 Použitie výberu Prvý alebo Posledný dátum obdobia vylučuje použitie poľa K dňu
obdobia
 Použitie výberu Zvolený dátum podmieňuje použitie poľa K dňu obdobia

o

k dňu obdobia
 Poradové číslo dňa obdobia, ku ktorému musí byť splnená podmienka veku
 Pre akceptáciu tejto hodnoty je nutné v predchádzajúcom poli K obdobiu zvoliť
výber Zvolený dátum

odpracované dní vo firme

o

znak porovnania
 Väčšie alebo rovné
 Väčšie
 Menšie alebo rovné
 Menšie
 Rovné

o

odpracované dni vo firme
 Nastavenie intervalu odpracovaného času vo firme od nástupu do prac. pomeru
a tomu zodpovedajúcej výške fondu

o

k obdobiu
 Výber zo všeobecných hodnôt vzťahujúcich sa na obdobie ako celok
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o

Použitie výberu Prvý alebo Posledný dátum obdobia vylučuje použitie poľa K dňu
obdobia

k dňu obdobia
 Poradové číslo dňa obdobia, ku ktorému musí byť splnená podmienka
odpracovaných dní vo firme
 Pre akceptáciu tejto hodnoty je nutné v predchádzajúcom poli K obdobiu zvoliť
výber Zvolený dátum.

Po každom kroku je tieto nastavenia potrebné uložiť kliknutím na tlačidlo ULOŽIŤ.
Tieto podmienky parametrov môže používateľ editovať kliknutím na ikonu
kliknutím na

.

*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

9.10.3.2 Nastavenie uvoľnenia nároku

*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

Toto nastavenie riadi uvoľnenie nároku osoby na fond pracovného voľna.
Praktizuje sa pri vytváraní žiadaniek o neprítomnosť.
Uvoľnenie nárokov je potrebné nastaviť pre zabezpečenie funkčnosti žiadaniek.
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alebo záznam vymazať



Úroveň zaokrúhlenia
-

nastavenie konečného zaokrúhlenia vypočítanej hodnoty nároku, ktorú je možné
v požadovaný čas uvoľniť
pole môže nadobúdať hodnoty:
 Nezaokrúhliť
 Nahor
 Nadol
 Nahor od polovice
 Nadol od polovice

Nezaokrúhliť
- zaokrúhľuje matematicky, teda výpočet s presnosťou na dve desatinné miesta, pričom druhá
číslica nasledujúca po desatinnej čiarke sa zaokrúhli:
 ak po nej nasleduje číslica, ktorá je menšia ako číslica 5 zostáva bez zmeny a
nemení sa
 ak po nej nasleduje číslica, ktorá je väčšia ako číslica 5, zaokrúhľovaná
číslica sa zvýši o jednu
-

nasledujúce polia Hodnota zaokrúhlenia a Jednotka zaokrúhlenia sú needitovateľné

Nahor
- zaokrúhli na uvedenú hodnotu časových jednotiek vždy nahor
- ak je hodnota a jednotka zaokrúhlenia 1 deň, tak pri vypočítanej hodnote nároku
 1.1 po zaokrúhlení = 2
 1.49999999 po zaokrúhlení = 2
 1.50000001 po zaokrúhlení = 2
Nadol
- zaokrúhli na uvedenú hodnotu časových jednotiek vždy nadol
- ak je hodnota a jednotka zaokrúhlenia 1 deň, tak pri vypočítanej hodnote nároku
 1.9 po zaokrúhlení = 1
 1.49999999 po zaokrúhlení = 1
 1.50000001 po zaokrúhlení = 1
Nahor od polovice
- zaokrúhli na uvedenú čiastku nahor ak zvyšok vo výsledku presahuje polovicu intervalu
vymedzeného hodnotou zaokrúhlenia
- ak je hodnota a jednotka zaokrúhlenia 1 deň, tak pri vypočítanej hodnote nároku
 1.5 po zaokrúhlení = 2
 1.49999999 po zaokrúhlení = 1
 1.50000001 po zaokrúhlení = 2
Nadol od polovice
- Zaokrúhliť na uvedenú čiastku nadol ak zvyšok vo výsledku nepresahuje polovicu intervalu
vymedzeného hodnotou zaokrúhlenia
- ak je hodnota a jednotka zaokrúhlenia 1 deň, tak pri vypočítanej hodnote nároku
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1.5 po zaokrúhlení = 1
1.49999999 po zaokrúhlení = 1
1.50000001 po zaokrúhlení = 2



Hodnota
- nie je možné vložiť 0
- udáva sa číslo na koľko časových jednotiek sa má hodnota zaokrúhliť
- napr. ak potrebujeme zaokrúhľovať výpočet na
 0,5 pracovného dňa, uvedieme hodnotu 0,5 a v nasledujúcom poli jednotku Deň
 1 celú hodinu, uvedieme hodnotu 1 a v nasledujúcom poli jednotku Hodina



Jednotka
- jednotka času pre zaokrúhlenie
- pole môže nadobúdať hodnoty: Hodina, Deň

9.10.3.2.1 Parametre uvoľnenia nároku
Toto nastavenia riadi uvoľnenie nároku na fond pracovného voľna.
Praktizuje sa pri vytváraní žiadaniek o neprítomnosť.

Kliknutím na ikonu
uvoľnenia nároku:

sa používateľovi otvorí editačné okno s možnosťou nastaviť parametre
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Kód nastavenia - alfanumerický kód nastavenia podmienok uvoľnenia nároku



Názov nastavenia - popis o aké nastavenie sa jedná



Uvoľniť nárok po dňoch obdobia - počet dní obdobia od jeho začiatku, po ktorých sa môže začať
nárok uvoľňovať



Uvoľniť množstvo nároku - výber z hodnôt:
 Za celé obdobie – vždy môže byť uvoľnený celý nárok obdobia.
 K plánovanému dátumu čerpania – môže byť uvoľnené na čerpanie len množstvo nároku
zodpovedajúce uplynulému času od začiatku obdobia k dátumu čerpania neprítomnosti.
 K plánovanému dátumu čerpania + časť zostatku nároku – vypočíta nárok ku koncu
mesiaca a ten dá k dispozícii počas celého daného mesiaca + časť zostávajúceho nároku
podľa nastavenia poľa % uvoľnenia zostatku nároku
 K plánovanému mesiacu čerpania – vypočíta nárok ku koncu mesiaca a ten dá k dispozícii
počas celého daného mesiaca.
 K plánovanému mesiacu čerpania + časť zostatku nároku – môže byť uvoľnené na čerpanie
len množstvo nároku zodpovedajúce uplynulému času od začiatku obdobia k dátumu
čerpania neprítomnosti + časť zostávajúceho nároku podľa nastavenia poľa % uvoľnenia
zostatku nároku



% uvoľnenia zostatku nároku
-

percentuálna hodnota zo zostatku nároku, ktorá ešte môže byť navyše uvoľnená pre čerpanie
v daný dátum (okrem štandardného nároku k dátumu alebo k mesiacu)
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-

toto pole je povinné ak pole Uvoľniť množstvo nároku nadobúda hodnotu K plánovanému
dátumu čerpania + časť zostatku nároku alebo hodnotu K plánovanému mesiacu čerpania +
časť zostatku nároku pole %...
toto pole je needitovateľné ak pole Uvoľniť množstvo nároku nadobúda hodnotu

9.10.3.2.1.1 Podmienky uvoľnenia nároku
Ak majú nastavené hodnoty pre uvoľnenie nároku platiť len pre časť osôb zaevidovaných v systéme
Chronos, klikne používateľ na tlačidlo

.

Tieto podmienky sú rovnaké ako podmienky v kapitole 9.10.3.1.1 Podmienky výpočtu nároku.

V spodnej lište obrazovky má používateľ na výber tri možné akcie:

9.11 Obdobia fondov
Menu/Nastavenia/Obdobia fondov

Okno slúži na zaevidovanie a nastavenie období, počas ktorých sa budú fondy čerpať. Obdobia fondov sa
budú nachádzať medzi jednotlivými uzávierkami fondov.
Zaevidovanie a úpravu období fondov môže vykonávať iba používateľ s prístupovým právom Obdobia
fondov – nastavenia – čítanie, úprava.
Prezeranie období fondov môže vykonávať iba používateľ s prístupovým právom Obdobia fondov –
nastavenia – čítanie.

*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

232

Údaje okna Obdobia fondov:


Kód obdobia
- alfanumerický kód špecifický pre dané obdobie
- pri používaní funkcie generovania tento kód pôsobí ako prefix a systém k nemu automaticky
priradí dátum začiatku a konca obdobia



Názov obdobia
- názov charakterizujúci obdobie
- pri používaní generovania systém kopíruje názov bezprostredne predchádzajúceho obdobia



Začiatok
- dátum začatia obdobia
- spravidla začiatok kalendárneho roku



Koniec
- dátum ukončenia obdobia
- spravidla koniec kalendárneho roku



Predchádzajúce obdobie
- pole zobrazuje predchádzajúce obdobie, na ktoré dané obdobie bezprostredne nadväzuje
- hodnota tohto poľa je dôležitá pri uzávierke, pretože koncový stav uzávierky
predchádzajúceho obdobia je počiatočným stavom uzávierky daného obdobia
- ak je toto obdobie prvé v poradí, toto pole je prázdne



Kategória dochádzky
- výber kategórií dochádzky, ktoré budú použité v definovaní fondov pracovného voľna a budú
mať nastavenie pre dané obdobie (napríklad Dovolenka, Lekár, Lekár sprevádzanie)



Počet dní prekrytia s nasledujúcim obdobím
- počet dní za dátumom začatia nového obdobia, počas ktorých môžu byť čerpané nároky
fondov predchádzajúceho obdobia.
- systém bude v tomto intervale čerpať fondy najprv zo starého obdobia a až potom z nového
obdobia
- funkcionalita je dôležitá z hľadiska plánovania čerpania fondov prostredníctvom vystavenia
žiadaniek zo strany zamestnancov
- používa sa to pri fondoch, ktorých zostatky sa prenášajú do nového obdobia, najmä v prípade,
že zamestnávateľ dovolí resp. prikáže dočerpanie fondu starého obdobia na začiatku nového
obdobia



Automatické generovanie
o

obdobie sa bude pravidelne generovať podľa ďalšieho nastavenia a pravidiel generovania

o

obdobie sa nebude automaticky generovať, buď bude zakladané ručne podľa vzniknutej
potreby, alebo manuálnym spustením generovania
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9.11.1 Parametre pre generovanie obdobia


trvanie obdobia - dĺžka trvania generovaného obdobia v časových jednotkách, ktoré sa zadávajú
v nasledujúcom poli Jednotky



Jednotky - výber časovej jednotky platnej pre hodnotu poľa Trvanie obdobia; pole má
prednastavený výber hodnôt: Dni, Týždne, Mesiace



predstih generovania v dňoch - počet dní pred ukončením daného obdobia, kedy sa má generovať
nové obdobie

9.11.2 Vytvorenie nového obdobia fondov

Kliknutím na
obdobia fondov.

v hornej lište obrazovky sa používateľovi otvorí editačné okno na vytvorenie nového

Používateľ nastaví parametre tohto obdobia, ktoré sú vysvetlené v predchádzajúcej kapitole Obdobia
fondov.
Po vyplnení všetkých parametrov používateľ tieto nastavenia potvrdí kliknutím na tlačidlo ULOŽIŤ.

*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.
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Vytvorené obdobie fondov používateľ vidí v prehľade období fondov.

*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

9.11.3 Ručné generovanie
Ručne generovať obdobie fondu môže vykonávať iba používateľ s prístupovým právom na okno Obdobia
fondov – úprava.
Ďalšou podmienkou pre ručné vygenerovanie obdobia fondu je existencia záznamu obdobia fondu,
z ktorého sa bude generovať nasledujúce obdobie. Vygenerované obdobie bude naviazané na pôvodný
záznam, z ktorého bolo generovanie ručne spustené, pretože tento sa zapíše do poľa Predchádzajúce
obdobie.
Kliknutím na ikonu
Generovať v riadkovom režime prehľadu období fondov, vedľa záznamu obdobia,
z ktorého chce používateľ generovať ďalšie časovo nadväzujúce obdobie, používateľ otvorí editačné okno
s vopred vyplnenými údajmi pre nové generačné obdobie.
Používateľ skontroluje údaje v okne, príp. ich podľa potreby editujte a potvrdí záznam kliknutím na tlačidlo
ULOŽIŤ, resp. vráti údaje do pôvodného stavu stlačením akcie SPÄŤ.

9.11.4 Editácia obdobia fondov
Editáciu obdobia fondu môže vykonávať iba používateľ s prístupovým právom na Obdobia fondov –
úprava.
V riadkovom režime používateľ vyberie záznam, ktorý chce editovať a klikne na ikonu
Otvorí sa editačné okno vybraného obdobia fondov.
Editovať je možné polia:


Názov - je možné editovať kedykoľvek
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Upraviť.



Začiatok obdobia - neodporúča sa editovať bez vážnej príčiny, pretože zmena trvania obdobia
môže spôsobiť nesúlad s už vygenerovanými a ručne upravenými nárokmi fondov na toto obdobie



Koniec obdobia - neodporúča sa editovať bez vážnej príčiny, pretože zmena trvania obdobia môže
spôsobiť nesúlad s už vygenerovanými a ručne upravenými nárokmi fondov na toto obdobie



Predchádzajúce obdobie - neodporúča sa editovať bez vážnej príčiny, pretože koncový stav
uzávierky predchádzajúceho obdobia je počiatočným stavom uzávierky daného obdobia; ak je
obdobie prvé v poradí, musí byť toto pole prázdne



Kategórie dochádzky - výber kategórií dochádzky, ktoré budú použité v definovaní fondov
pracovného voľna a nastavené pre dané obdobie



Automatické generovanie
o

obdobie sa bude pravidelne generovať podľa nastavených údajov

o

obdobie sa nebude automaticky generovať, buď bude zakladané ručne podľa vzniknutej
potreby, alebo manuálnym spustením generovania



Trvanie obdobia - je možné ľubovoľne editovať kedykoľvek s ohľadom na následky, ktoré spôsobia
zmenu v dĺžke intervalu trvania vygenerovaných období



Jednotky - je možné ľubovoľne editovať kedykoľvek s ohľadom na následky, ktoré spôsobia zmenu
v dĺžke intervalu trvania vygenerovaných období



Predstih generovania v rokoch - je možné ľubovoľne editovať kedykoľvek, avšak so zreteľom na
následky, ktoré spôsobia zmenu v čase generovania nasledujúcich období

Po skončení editácie používateľ potvrdí nastavenia kliknutím na tlačidlo ULOŽIŤ resp. vráti späť údaje do
pôvodného stavu kliknutím na tlačidlo SPÄŤ.
V prípade editácie dátumov začatia a konca obdobia systém používateľa upozornení, že zmena trvania
obdobia môže spôsobiť nesúlad s už vygenerovanými a ručne upravenými nárokmi fondov na toto
obdobie.
Až po odsúhlasení tohto upozornenia sa zmenené údaje obdobia uložia.

9.11.5 Vymazanie obdobia fondov
Mazanie obdobia fondu môže vykonávať iba používateľ s prístupovým právom na Obdobia fondov –
úprava.
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Kliknutím na ikonu
v riadkovom režime okna s prehľadom období fondov, systém dané obdobie
vymaže. Nastane tak v prípade, že nie je na obdobie fondu naviazané nasledujúce obdobie a nie je použité
pre nastavenie fondu.
Ak je obdobie použitá pre nastavenie fondu, najprv je potrebné zmazať toto nastavenie v okne Fondy
pracovného voľna.

10 Administrátor
Menu/Administrátor
V menu administrátora sa nachádzajú položky, ktoré budú opísané v nasledujúcich kapitolách:







Roly
Používatelia
Používateľské nastavenia
Roly v multiorganizáciách
Správa nastavení a transakcií
Firma

10.1 Roly
Menu/Administrátor/Roly
Okno slúži na prehľad a vytváranie jednotlivých rôl, ktorým sa následne priradia prístupové práva podľa
potreby.
Po inštalácii sú defaultne zadefinované 3 roly – Zamestnanec, Manažér a Administrátor, ktoré majú
pridelené prístupové práva podľa prvotného nastavenia systému.
Editáciu údajov roly môže vykonávať iba používateľ s prístupovým právom na okno Roly – čítanie, úprava.
Prezeranie údajov okna Roly môže vykonávať iba používateľ s prístupovým právom na okno Roly – čítanie.
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*obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy

Údaje okna Prehľad rol:


Kód roly - alfanumerická hodnota; jedinečný kód danej roly



Názov roly - názov charakterizujúci danú rolu



Firma - firma, s ktorou je daná rola spojená



Popis - bližší popis danej roly

Používateľ môže filtrovať záznamy pomocou filtrov v hornej lište obrazovky.

Vybrané filtre používateľ zruší kliknutím na ikonu

Zrušiť filter.

10.1.1 Vytvorenie novej roly
Vytvorenie novej roly môže vykonávať iba používateľ s prístupovým právom na okno Roly – čítanie, úprava.
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Používateľ vytvorí novú rolu kliknutím na ikonu

Pridať rolu.

Otvorí sa editačné okno pre vytvorenie novej roly. Používateľ vyplní údaje (pričom povinné sú označené
hviezdičkou). Popis a funkcionalita jednotlivých polí je popísaná vyššie.
Po vyplnení údajov je potrebné prideliť do roly prístupové práva. Používateľ ich označí v checkboxoch
(označené žltou farbou) podľa potreby.
Pre uľahčenie, príp. v situácii, že novo-vytvorená rola má mať pridelených viac prístupových práv, stačí
použiť akciu NAČÍTAŤ PRÍSTUPOVÉ PRÁVA (označené zelenou farbou) – načítajú sa tak práva z už
existujúcej roly, ktoré používateľ ľahko upraví podľa potreby.
Zaznamenané údaje je potrebné uložiť kliknutím na akciu ULOŽIŤ.

10.1.1.1 Prístupové práva
Prístupové práva prideľuje používateľ s prístupovým právom na okno Roly – čítanie, úprava.
Rozlišujeme prístupové práva na okno a na akcie.

Prístupové práva na okno:


Čítanie

– používateľ má právo okno len prezerať, nemôže údaje editovať



Úprava

– používateľ má právo okrem prezerania aj na editovanie údajov
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*obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy

Prístupové práva na akcie:


povolené – prístupové právo na akciu je povolené, používateľ môže danú akciu vykonať



nepovolené – prístupové právo na akciu nie je povolené, používateľ nemôže vykonať akciu
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Ak chce používateľ zistiť, ktorá rola má aké pridelené práva, jednoducho klikne v riadkovom režime pri
danej role na ikonu Otvoriť (na obr. Zobrazené červeným krúžkom) – zobrazí sa okno, ktoré používateľa
informuje o pridelených rolách:
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*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

10.1.1.2 Defaultne nastavené roly a ich prístupové práva na okná a akcie
Rola Zamestnanec (Employee)
Pre rolu Zamestnanca sú defaultne nastavené prístupové práva na okná nasledovne:
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*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

Prístupové práva na akcie pre rolu Zamestnanca sú defaultne nastavené nasledovne:
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*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

Rola Manažér (Manager)
Pre rolu Manažéra sú defaultne nastavené prístupové práva na okná nasledovne:
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*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

Prístupové práva na akcie pre rolu Manažéra sú defaultne nastavené nasledovne:
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*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

Rola Administrátor (Admin)
Pre rolu Administrátora sú defaultne pridelené prístupové práva na okná nasledovne:
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*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.
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Prístupové práva na akcie pre rolu Administrátora sú defaultne nastavené nasledovne:

*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.
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10.1.2 Úprava existujúcej roly
Úpravu údajov roly môže vykonávať iba používateľ s prístupovým právom na okno Roly – čítanie, úprava.
Používateľ v riadkovom režime vyberie rolu, ktorú chce editovať, klikne na ikonu
editačné okno vybranej roly, pričom je možné upravovať polia:

Upraviť. Otvorí sa



Názov - možné ľubovoľne upravovať kedykoľvek; zmena názvu sa prejaví vo všetkých oknách, kde
je názov danej roly zobrazený



Popis - možné upravovať kedykoľvek



Prístupové práva - možné ľubovoľne upravovať kedykoľvek; zmena prístupových práv sa prejaví
až po odhlásení a opätovnom prihlásení používateľa do systému Chronos

*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

Po skončení úprav používateľ uloží vykonané zmeny kliknutím na akciu ULOŽIŤ.

10.1.3 Odstránenie roly
Editáciu údajov roly môže vykonávať iba používateľ s prístupovým právom na okno Roly – čítanie, úprava.
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Rolu je možné vymazať len v prípade, že nie je pridelená žiadnemu používateľovi, teda nepoužíva sa.
V takom prípade používateľ vyberie v riadkovom režime rolu, ktorú chce odstrániť a klikne na ikonu
Vymazať.

10.2 Používatelia
Menu/Administrátor/Používatelia

Okno slúži na evidenciu používateľov systému. Podmienkou pre evidenciu používateľa je evidencia osoby,
ktorá získa používateľské konto a jeho vlastnosti.
Editáciu údajov používateľa môže vykonávať iba používateľ s prístupovým právom na okno Používatelia –
čítanie, úprava.
Čítanie údajov okna Používateľ môže vykonávať iba používateľ s prístupovým právom na okno Používatelia
– čítanie

*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

Údaje okna Používatelia:


Priezvisko - priezvisko používateľa



Meno - krstné meno používateľa
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Osobné číslo - číslo osoby, ktorá má pridelené dané používateľské konto



Prihlasovacie meno - používateľské meno osoby, pod ktorým sa daná osoba prihlasuje do systému
Chronos



Roly - výber z hodnôt; používateľ preberá práva pridelených rolí



Stav konta - platné/neplatné

Používateľ môže filtrovať záznamy pomocou filtrov v hornej lište obrazovky, ktoré filtrujú vyššie popísané
údaje.

Vybrané filtre používateľ zruší kliknutím na ikonu

Zrušiť filter.

10.2.1 Úprava údajov používateľa
Úpravu údajov používateľa môže vykonávať iba používateľ s prístupovým právom na okno Používatelia –
čítanie, úprava.
Používateľ v riadkovom režime vyhľadá meno osoby, ktorej údaje chce upraviť a klikne na ikonu
Upraviť. Otvorí sa nové editačné okno Úprava používateľa Meno Priezvisko, (Osobné číslo):
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Editovať je možné polia:


Prihlasovacie meno - prihlasovacie meno v tvare meno.priezvisko



Roly - možné odobrať resp. pridať viacero rolí naraz; je nevyhnutné mať zadefinovanú aspoň jednu
hodnotu v tomto poli



Default rola - výber defaultnej roly z množiny rolí zadefinovaných v poli Default rola



Jazyk - výber inej jazykovej mutácie z nainštalovaných jazykových mutácií v programe; tu vybraný
jazyk sa stane pre daného používateľa defaultný



Platnosť účtu od-do:
o od – dátum začatia platnosti používateľského konta
o do – dátum posledného zablokovania konta

Po skončení úprav používateľ uloží údaje akciou Uložiť.

10.2.1.1 Reset hesla
Reset hesla používateľa môže vykonávať iba používateľ s prístupovým právom na okno Používatelia –
čítanie, úprava.
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Akcia pre reset hesla je prístupná z editačného režimu okna Používateľ, len v prípade ak



aplikácia nepoužíva riadenie používateľských údajov cez LDAP resp. AD
už bolo používateľom zmenené defaultné heslo

Ak chce používateľ resetovať heslo, bude postupovať ako v prípade Úpravy údajov používateľa.
V riadkovom režime vyhľadá meno osoby, klikne na

Upraviť. Otvorí sa detail vybraného záznamu:

*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

Ak sú splnené podmienky pre možnosť reštartu hesla z aplikácie, v editačnom režime okna sa zobrazí akcia
pre reštart hesla (žlté orámovanie). Stlačením akcie sa reštartuje heslo príslušného používateľa.
Resetované prihlasovacie heslo používateľa nadobudne hodnotu defaultného hesla, ktoré je kombináciou
hodnoty BASE-02 (Administrátor/Používateľské nastavenia)- na obrázku orámované oranžovou farboua osobného čísla prihlasovaného používateľa v tvare reťazca:
Hodnota_setupu_osobné_číslo_používateľa.
Príklad: Ak je hodnota setupu BASE_02 „Chronos“ a osobné číslo používateľa 158, tak jeho prihlasovacie
heslo po reštarte bude Chronos158.

256

*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

10.2.2 Export údajov
Používateľ má možnosť exportovať používateľov kliknutím na ikony formátov v hornej lište obrazovky.
Viac informácií o exporte dokumentov nájdete v kapitole Export dokumentov.

10.3 Používateľské nastavenia
Menu/Administrátor/Používateľské nastavenia

Používateľské nastavenia sú globálne nastavenia správania sa jednotlivých častí systému. Umožňujú
používateľovi zadať hodnotu nastavenia, čo ovplyvní správanie sa systému. Nastavenia v tomto okne sú
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platné a aplikované pre celý systém a nie je možné pre tieto nastavenia dopĺňať výnimky voči charakteru
určitých údajov.
Prezeranie používateľských nastavení môže vykonávať iba používateľ s prístupovým právom na
okno Používateľské nastavenia – čítanie.

*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.
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Údaje okna Používateľské nastavenia systému:



Kód nastavenia - špecifický kód nastavenia



Názov nastavenia



Hodnota - hodnota nastavenia, ktorá ovplyvní správanie systému požadovaným smerom; túto
hodnotu nastavuje používateľ; pri úprave sa dá meniť



Implicitná hodnota - hodnota nastavená systémom Chronos, defaultná hodnota v prípade, že
používateľ nenastaví hodnotu



Popis - bližší popis nastavenia

10.3.1 Popis používateľských nastavení

Kód nastavenia

Názov
nastavenia

APR_01

Notifikácia pred
exspiráciou
schvaľovania
žiadanky

BASE_AUTOREFRESH
BASE_WEB_SERVER_URL
BASE_01

Interval
automatickej
obnovy
URL web
servera
Interval zmeny
hesla

BASE_02

Prednastavené
heslo

BASE_03

Formát
zobrazovania
času

Popis






Časový údaj v minútach, ktorý udáva ako často bude
prebiehať automatická obnova údajov v okne Profil
0 – obnovovanie vypnuté



URL adresa aplikácie



Hodnota setupu určuje pre prístupové heslo používateľa
počet dní jeho platnosti od času zadania nového hesla



Heslo, ktoré je priradené používateľovi automaticky
hneď po jeho zaevidovaní



Nastavenie časového formátu, ktorý bude platiť pre
všetky polia tipu TIME
Možné hodnoty: default – implicitná hodnota; HH:mm;
H:mm a (AM/PM).




BASE_04

Formát dátumu

Časový údaj v minútach, ktorý udáva v akom predstihu
sa pošle notifikácia pred exspiráciou schvaľovania
žiadanky
na základe nastavení sa notifikácia pošle autorovi aj
schvaľovateľovi žiadanky



Nastavenia dátumového formátu, ktoré bude platiť pre
všetky polia typu DATE
Možné hodnody: default – implicitná odnota;
dd.MM.yyyy; dd.MM.yy; dd-MM-yy; dd/MM/yyyy;

259

yyyy.MM.dd; yy.MM.dd; yy/MM/dd; yy-MM-dd;
MM.dd.yy; MM-dd-yy; MM/dd/yy.
BASE_05

Predvolený
jazyk aplikácie

BASE_06

Predvolená rola
v aplikácii

MOBI_01

Kategórie
virtuálneho
terminálu
použité
v mobilnej
aplikácii

ORGS_01

Osobné číslo
predvoleného
schvaľovateľa

RPRT_01

Text päty
mesačného
výkazu
dochádzky

RQST_ACTIVE_STATES

Aktívne stavy
v okne Žiadanky

RQST_ARCHIVED_STATES

Stavy
zobrazené
v okne archívu
žiadaniek

RQST_01

Editácia návrhu
zmien
dochádzkových
záznamov

RQST_02

Tolerancia
neprekrytia
žiadanky
s dochádzkový
m záznamom




Predvolený jazyk aplikácie
Možné hodnoty: sk-SK; en-GB; en-US.



Nastavenie role, ktorá bude automaticky priradená
používateľovi pri jeho vytvorení
Hodnota zodpovedá kódu role










Zoznam aktuálne nastavených kategórií virtuálneho
terminálu, ktoré sa budú zobrazovať v mobilnej aplikácií.
Použitý formát je KOD:TYP,KOD:TYP..., kde KOD je číslo
kategórie (napr. 108 – práca) a TYP nadobúda dve možné
hodnoty: IN (príchod) alebo OUT (odchod)
V mobilnej aplikácií sa zobrazia maximálne štyri
kategórie
Osobné číslo predvoleného schvaľovateľa
V prípade osoby, ktorá nemá nastavenú poverenú osobu
sa automaticky pridelí tento schvaľovateľ
Pokiaľ osoba nemá poverenú osobu a zároveň nie je
nastavený predvolený schvaľovateľ, nie je možné pre
túto osobu vytvoriť žiadanku, ktorú je potrebné schváliť.



Zadaná hodnota je text, ktorý sa zobrazí v tlačenej forme
mesačného výkazu dochádzky.



Stavy žiadaniek, ktoré sa zobrazujú v okne žiadaniek
o neprítomnosť a zmenu dochádzkového záznamu.
Možné hodnoty: CREATED (vytvorená), APPROVED
(schválená), REJECTED (zamietnutá), IN_PROCESS (v
procese), CANCELED (zrušená), EXPIRED (exspirovaná).











Stavy žiadaniek, ktoré sa zobrazujú v okne archívu
žiadaniek.
Možné hodnoty: CREATED (vytvorená), APPROVED
(schválená), REJECTED (zamietnutá), IN_PROCESS (v
procese), CANCELED (zrušená), EXPIRED (exspirovaná).
Povolenie schvaľovateľovi žiadanky na editáciu návrhu
zmien dochádzkových záznamov.
Hodnoty: No – schvaľovateľ nemôže meniť údaje, Yes –
schvaľovateľ môže zmeniť údaje. Platí len pre žiadanku
o zmenu doch. záznamov.
Časový údaj v minútach, ktorý udáva aký ma byť rozdiel
začiatku alebo konca žiadanky voči reálnemu
dochádzkovému záznamu, pri ktorom systém vygeneruje
upozornenie.
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RQST_03

Typ validácie
pre žiadanky o
zmenu




VISI_01

Max. čas od
odhlásenia
návštevy





VISI_02

Tolerancia (na obe strany intervalu) medzi údajmi
v žiadanke a relevantnými údajmi v dochádzkovom
zázname.
V prípade, že údaje zo žiadanky a z dochádzkového
záznamu nie sú v časovom intervale hodnoty RQST_02,
systém vygeneruje upozornenie.
Príklad: Používateľ má vytvorenú žiadanku – lekár v čase
08:00 – 12:00, ale reálne záznamy na termináli sú: lekár 07:55 -12:13. V prípade, že by tolerancia nebola
nastavená, resp. jej hodnota by bola 0, systém by
automaticky vygeneroval upozornenie, že záznam nemá
spätnú väzbu na žiadanku. Pokiaľ je hodnota nastavenia
napr. 20, údaje sa nachádzajú v tolerancii a systém
nevygeneruje žiadne upozornenie.
Toto nastavenie ovplyvňuje len upozornenie typu
NOT_EXIST. Ostatné typy (NOT_APPROVED a OVERDUE)
sa stále validujú.
Určuje úroveň validácie pri žiadanke o zmenu
Kontroluje sa rozdiel medzi stavom, keď bola žiadanka
vytvorená a keď je schvaľovaná posledným
schvaľovateľom.
Možné hodnoty: Bez validácie; Štandardné – neberie do
úvahy prebiehajúci záznam; Striktná – berie do úvahy
prebiehajúci záznam.
Hodnota vyjadruje čas v minútach od posledného
odhlásenia.
Po uplynutí tohto času sa nebude dať zaznamenať
príchod na termináli v rámci pokračovania tej istej
návštevy.

Zrušiť väzbu
karta/terminál



Pri ukončení návštevy automaticky zrušiť väzbu medzi
kartou a terminálmi.
Možné hodnoty: áno – po ukončení návštevy sa zruší
väzba na terminál; nie – po ukončení návštevy sa nezruší
väzba karty na terminál.

WCAL_01

Začiatok týždňa





Nastavenie dňa, ktorým začína týždeň.
Toto nastavenie je použité v zobrazovaných kalendároch
Možné hodnoty: dni v týždni.



WCAL_02

Predvolená
krajina v
aplikácii

Krajina, podľa ktorej sa budú zobrazovať sviatky
v kalendári osôb, ktoré nemajú priradené pracovisko,
resp. ak ich pracovisko nemá priradenú krajinu.
Možné hodnoty: výber z vytvorených krajín v systéme.
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10.3.2 Úprava nastavení systému
Úpravu používateľských nastavení môže vykonávať iba používateľ s prístupovým právom na
okno Používateľské nastavenia – čítanie, úprava. Zmenu v nastaveniach používateľského setupu je
odporúčané vykonať až po dôkladnom zvážení nakoľko sa jedná o nastavenie, ktoré môže zmeniť správanie
sa celého systému.
Používateľ upraví nastavenie tak, že klikne v riadkovom režime na tlačidlo Upraviť(v žltom krúžku). Upraviť
sa dá len pole Hodnota.

Ak si používateľ želá zmeny uložiť, zvolí tlačidlo Uložiť
Pokiaľ sa chce vrátiť a zmeny neuložiť, zvolí tlačidlo Zrušiť

.
.

10.4 Roly v multiorganizáciách
Menu/Administrátor/Roly v multiorganizáciách

Toto okno slúži na vytváranie skupín rol, ktoré budú používané v rámci multiorganizácie.
Zmazanie údajov okna Roly v multiorganizáciách môže vykonávať iba používateľ s prístupovým právom na
okno Multiorganizácia - roly – čítanie, úprava.
Prezeranie údajov okna Roly v multiorganizáciách môže vykonávať iba používateľ s prístupovým právom
na okno Multiorganizácia - roly – čítanie.
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*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

Údaje okna Roly v multiorganizáciách:


Názov - názov danej skupiny rolí



Interný kód - numerická hodnota; kód špecifický pre tú ktorú skupinu rolí



Roly - roly, ktoré daná skupina rol obsahuje

Používateľ môže filtrovať záznamy pomocou centrálnych filtrov v hornej časti obrazovky.

Všetky vybrané filtre používateľ zruší kliknutím na ikonu

Zrušiť filter.

10.4.1 Vytvorenie novej skupiny rolí
Vytvorenie novej roly môže vykonávať iba používateľ s prístupovým právom na okno Roly – čítanie, úprava.
Ak chce používateľ vytvoriť novú skupinu rol, klikne na ikonu
okno pre zaevidovanie novej skupiny rolí.
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Pridať skupinu rolí. Otvorí sa editačné

Používateľ vyplní údaje (povinné sú označené hviezdičkou) a presunie roly z poľa Dostupné roly do poľa
Roly v skupine a to kliknutím na šípku vedľa vybranej roly (označené žltým krúžkom).
Vykonané zmeny používateľ uloží kliknutím na tlačidlo ULOŽIŤ.

*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

10.4.2 Úprava skupiny rolí
Úpravu údajov roly môže vykonávať iba používateľ s prístupovým právom na okno Roly – čítanie, úprava.
Ak chce používateľ upraviť skupinu rolí, v riadkovom režime klikne na ikonu
režime skupín rol.

Upraviť v riadkovom

Otvorí sa editačné okno, v ktorom je možné zmeniť polia Názov a Roly v skupine (pomocou šípok), pričom
zmena prístupových práv sa prejaví až po odhlásení a opätovnom prihlásení používateľa do Chronosu.
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*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

Po skončení úprav používateľ zmeny uloží kliknutím na akciu ULOŽIŤ.

10.4.3 Zmazanie skupiny rolí
Mazanie údajov roly môže vykonávať iba používateľ s prístupovým právom na okno Roly – čítanie, úprava.
Používateľ v riadkovom režime vyberie skupinu rolí, ktorú chce odstrániť a klikne na ikonu
Svoju voľbu potvrdí v upozornení, ktoré systém vygeneruje a daná skupina rolí sa odstráni.
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Zmazať.

10.5 Správa nastavení a transakcií
Menu/Administrátor/Správa nastavení a transakcií

Okno slúži pre import údajov cez používateľské prostredie do určených častí systému.
Každý importný súbor má presne stanovenú štruktúru, ktorá musí byť dodržaná pre úspešný import údajov
do systému.

*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

Údaje okna Správa nastavení a transakcií:


Transakcia - názov importu, kt. prebehol



Dátum a čas začatia - dátum a čas začatia importu vo formáte dd.mm.rrrr ; hh:mm:ss



Dátum a čas ukončenia - dátum a čas ukončenia importu vo formáte dd.mm.rrrr ; hh:mm:ss



Výsledok transakcie - informácia o tom, či transakcia prebehla v poriadku



Spustil - meno používateľa, kt. transakciu spustil



Zobrazenie logu - informačný charakter; po kliknutí na Zobraziť log používateľovi vyskočí
informačné okno Výpis logu:
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10.5.1 Import návštevníkov
Akcia pre hromadný import návštevníkov do evidencie okna Návštevníci.
Po stlačení akcie je potrebné zadať cestu k súboru, ktorý obsahuje importované údaje, tak, že ich štruktúra
zodpovedá podmienkam importu do systému Chronos, okno Návštevníci.

*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

10.5.2 Import sviatkov
Akcia pre import sviatkov pre danú krajinu, ktoré budú nahraté do kalendárov.
Pre import sviatkov v tomto okne potrebuje používateľ disponovať súborom s príponou .ics. Súbor by mal
obsahovať štátne sviatky a dni pracovného pokoja konkrétneho roku a konkrétnej krajiny. Takýto súbor
môže používateľ vytvoriť alebo voľne stiahnúť na internete.

10.5.2.1 Postup importovania sviatkov


Používateľ klikne na akciu Import sviatkov v hornej lište okna
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Následne vyberie krajinu, pre ktorú sú sviatky určené



Po kliknutí na akciu Zvoliť súbor a importovať, používateľ vyberie daný súbor sviatkov a nahrá ho
do systému
Súbor sviatkov sa automaticky zobrazí v okne



*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

10.5.3 Import prenesených zostatkov nárokov
Akcia pre hromadný import prenesených zostatkov nárokov fondov (z iného systému) do evidencie okna
7.7 Správa fondov pracovného voľna.
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Po stlačení akcie je potrebné zadať cestu k súboru, ktorý obsahuje importované údaje, tak že ich štruktúra
zodpovedá podmienkam importu do systému Chronos, okno Správa fondov.

10.5.4 Import základného nastavenia fondov
Akcia pre import prenesených základného nastavenia fondov do evidencie okna Správa fondov pracovného
voľna.
Po stlačení akcie je potrebné vybrať nastavenie fondov pracovného voľna, ktoré si želá používateľ
importovať.

10.5.5 Aktualizácia importných súborov
Akcia slúži na aktualizovanie importných súborov v systéme. Po stlačení akcie je potrebné zadať cestu
k súboru, ktorý obsahuje importné údaje, tak že ich štruktúra zodpovedá podmienkam importu do systému
Chronos.

10.6 Firma
Menu/Administrátor/Firma

Používateľovi sa zobrazí okno so zoznamom firiem, ktoré budú použité pri práci s dochádzkovým
systémom. Firma je použitá ako základný informačný údaj o tom, pre ktorú firmu sú spracovávané
dochádzkové údaje.
Zaevidovanie a úpravu pracovísk môže vykonávať iba používateľ s prístupovým právom na
okno Multiorganizácia – čítanie, úprava.
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Prezeranie pracovísk môže vykonávať iba používateľ s prístupovým právom na okno Multiorganizácia –
čítanie.
Údaje okna Firma:


Interný kód - alfanumerická hodnota; jedinečný kód firmy



Názov - názov firmy

*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

Používateľ môže filtrovať záznamy pomocou centrálnych filtrov okna, ktoré sa nachádzkajú v hornej časti
obrazovky.

Kliknutím na ikonu

Zrušiť filter sa všetky vybrané filtre zrušia.

10.6.1 Pridať nový záznam
Systém umožňuje pridať novú firmu:
Používateľovi sa po kliknutí na tlačidlo
požadované údaje:

Pridať firmu zobrazí editačné okno Nová firma. Vyplní



Názov - názov firmy



Interný kód - numerická hodnota; kód firmy
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Moduly na import - výber hodnôt; moduly, ktorými disponuje Chronos

*Obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy.

10.6.2 Upraviť existujúci záznam
Ak chce používateľ upraviť záznam, v riadkovom režime okna klikne na
Upraviť a po otvorení okna
Editácia firmy zmení požadované údaje, pričom kód nie je možné editovať. Po skončení úprav používateľ
zmeny uloží kliknutím na akciu ULOŽIŤ.
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10.6.3 Zmazať existujúci záznam
Ak chce používateľ odstrániť záznam, v riadkovom režime nájde konkrétny záznam a klikne na akciu
Vymazať. Údaj môže byť vymazaný len v tom prípade, že sa nikde nepoužíva a ani nefiguruje v histórii
údajov. Svoj výber používateľ potvrdí kliknutím na príslušné tlačidlo.

11 Historické záznamy
V menu historických záznamov sa nachádzajú nasledujúce položky:





História typu osoby
História pracovnej pozície osoby
História pracoviska osoby
História krajiny pracoviska

11.1 História typu osoby
Menu/Historické záznamy/História typu osoby

Okno slúži na evidovanie, vytváranie a editovanie informácií ohľadom typu osoby konkrétnej osoby.
Prezeranie údajov v okne História typu osoby môže vykonávať iba používateľ s prístupovým právom na
okno História typu osoby – čítanie.
Vytváranie nových záznamov a editovanie okna môže vykonať len používateľ s prístupovým právom na
okno História typu osoby – čítanie, úprava.
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*obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy

11.1.1 Údaje okna História typu osoby


Platné od - počiatočný dátum priradenia typu osoby; „od začiatku“ – dátum vytvorenia
používateľa



Platné do - konečný dátum platnosti priradenia typu osoby; „doteraz“ – do momentálnej chvíle



Priradenie - konkrétny typ osoby



Upravil - meno používateľa a dátum vykonanej zmeny



Chyby - zobrazenie prípadných chýb, pre ktoré nie je možné vykonať zmenu; napr. dátumy sa
prekrývajú

11.1.2 Akcie okna História typu osoby
V hornej lište okna sa nachádza nástroj pre výber a vyhľadávanie osoby, ktorej údaje sa zobrazia v okne.
Kliknutím na šípku (označenú modrou farbou) sa otvorí zoznam osôb, prípadne nástroj na vyhľadanie
konkrétnej osoby. Konkrétnu osobu používateľ vyhľadá vpísaním jej mena do príslušného riadku.
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*obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy

Kliknutím na ikonu
Pridať v hornej lište okna sa používateľovi zobrazí nový riadok, v ktorom je
možné editovať informácie:


Dátum začatia a konca platnosti – vpísaním alebo výberom dátumu kliknutím na ikonu
kalendára (na obr. označená zelenou farbou)



Priradenie – výber konkrétneho typu osoby

*obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy
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Pri nesprávnom výbere systém upozorní používateľa na chyby.

Týmto chybám vie používateľ predísť využitím nástroja
Pripojiť k nasledujúcemu alebo
Pripojiť
k predchádzajúcemu. Systém tak automaticky upraví dátumy platnosti zmien, ktoré budú na seba
nadväzovať (nebudú sa prekrývať).
Zmenu používateľ uloží kliknutím na ikonu
vráti späť kliknutím na

Uložiť úpravy v ľavom hornom rohu okna alebo zmeny

Zrušiť úpravy.

Po uložení zmien sa aktivuje možnosť akcie
Kopírovať históriu typu osoby osobám, v hornej lište
okna. Po kliknutí na túto akciu sa používateľovi otvorí okno s možnosťou výberu osôb, ktorým chce
históriu nakopírovať.

*obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy

Po výbere osôb
na ikonu

v riadkovom zobrazení okna, používateľ potvrdí nakopírovanie histórie kliknutím
Kopírovať históriu vybratým osobám, v hornej lište okna.

Používateľ môže danú zmenu aj vymazať kliknutím na ikonu
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Vymazať v ľavej strane riadku.

11.2 História pracovnej pozície osoby
Menu/Historické záznamy/História pracovnej pozície osoby

Okno slúži na evidovanie, vytváranie a editovanie informácií ohľadom pracovnej pozície konkrétnej osoby.
Prezeranie údajov v okne História pracovnej pozície osoby môže vykonávať iba používateľ s prístupovým
právom na okno História pracovnej pozície osoby – čítanie.
Vytváranie nových záznamov a editovanie okna môže vykonať len používateľ s prístupovým právom na
okno História pracovnej pozćie osoby – čítanie, úprava.

*obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy

11.2.1 Údaje okna História pracovnej pozície


Platné od - počiatočný dátum priradenia pracovnej pozície osoby; „od začiatku“ – dátum
vytvorenia používateľa



Platné do - konečný dátum platnosti priradenia pracovnej pozície osoby; „doteraz“ – do
momentálnej chvíle



Priradenie - konkrétna pracovná pozícia



Upravil - meno používateľa a dátum vykonanej zmeny



Chyby - zobrazenie prípadných chýb, pre ktoré nie je možné vykonať zmenu; napr. dátumy sa
prekrývajú
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11.2.2 Akcie okna História pracovnej pozície osoby
V hornej lište okna sa nachádza nástroj pre výber a vyhľadávanie osoby, ktorej údaje sa zobrazia v okne.
Kliknutím na šípku (označenú modrou farbou) sa otvorí zoznam osôb, prípadne nástroj na vyhľadanie
konkrétnej osoby. Konkrétnu osobu používateľ vyhľadá vpísaním jej mena do príslušného riadku.

*obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy

Kliknutím na ikonu
Pridať v hornej lište okna sa používateľovi zobrazí nový riadok, v ktorom je
možné editovať informácie:


Dátum začatia a konca platnosti – vpísaním alebo výberom dátumu kliknutím na ikonu
kalendára (na obr. označená zelenou farbou)



Priradenie – výber pracovnej pozície
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*obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy

Pri nesprávnom výbere systém upozorní používateľa na chyby.

Týmto chybám vie používateľ predísť využitím nástroja
Pripojiť k nasledujúcemu alebo
Pripojiť
k predchádzajúcemu. Systém tak automaticky upraví dátumy platnosti zmien, ktoré budú na seba
nadväzovať (nebudú sa prekrývať).
Zmenu používateľ uloží kliknutím na ikonu
vráti späť kliknutím na

Uložiť úpravy v ľavom hornom rohu okna alebo zmeny

Zrušiť úpravy.

Po uložení zmien sa aktivuje možnosť akcie
Kopírovať históriu pracovnej pozície osobám, v hornej
lište okna. Po kliknutí na túto akciu sa používateľovi otvorí okno s možnosťou výberu osôb, ktorým chce
históriu nakopírovať.
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*obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy

Po výbere osôb
na ikonu

v riadkovom zobrazení okna, používateľ potvrdí nakopírovanie histórie kliknutím
Kopírovať históriu vybratým osobám, v hornej lište okna.

Používateľ môže danú zmenu aj vymazať kliknutím na ikonu

Vymazať v ľavej strane riadku.

11.3 História pracoviska osoby
Menu/Historické záznamy/História pracoviska osoby

Okno slúži na evidovanie, vytváranie a editovanie informácií ohľadom pracoviska konkrétnej osoby.
Prezeranie údajov v okne História pracoviska osoby môže vykonávať iba používateľ s prístupovým právom
na okno História pracoviska osoby – čítanie.
Vytváranie nových záznamov a editovanie okna môže vykonať len používateľ s prístupovým právom na
okno História pracoviska osoby – čítanie, úprava.
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*obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy

11.3.1 Údaje okna História pracoviska osoby


Platné od - počiatočný dátum priradenia pracoviska osobe; „od začiatku“ – dátum vytvorenia
používateľa



Platné do - konečný dátum platnosti priradenia pracoviska; „doteraz“ – do momentálnej chvíle



Priradenie - konkrétne pracovisko



Upravil - meno používateľa a dátum vykonanej zmeny



Chyby - zobrazenie prípadných chýb, pre ktoré nie je možné vykonať zmenu; napr. dátumy sa
prekrývajú

11.3.2 Akcie okna História pracoviska osoby
V hornej lište okna sa nachádza nástroj pre výber a vyhľadávanie osoby, ktorej údaje sa zobrazia v okne.
Kliknutím na šípku (označenú modrou farbou) sa otvorí zoznam osôb, prípadne nástroj na vyhľadanie
konkrétnej osoby. Konkrétnu osobu používateľ vyhľadá vpísaním jej mena do príslušného riadku.
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*obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy

Kliknutím na ikonu
Pridať v hornej lište okna sa používateľovi zobrazí nový riadok, v ktorom je
možné editovať informácie:


Dátum začatia a konca platnosti – vpísaním alebo výberom dátumu kliknutím na ikonu
kalendára (na obr. označená zelenou farbou)



Priradenie – výberom daného pracoviska

*obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy
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Pri nesprávnom výbere systém upozorní používateľa na chyby.

Týmto chybám vie používateľ predísť využitím nástroja
Pripojiť k nasledujúcemu alebo
Pripojiť
k predchádzajúcemu. Systém tak automaticky upraví dátumy platnosti zmien, ktoré budú na seba
nadväzovať (nebudú sa prekrývať).
Zmenu používateľ uloží kliknutím na ikonu
vráti späť kliknutím na

Uložiť úpravy v ľavom hornom rohu okna alebo zmeny

Zrušiť úpravy.

Po uložení zmien sa aktivuje možnosť akcie
Kopírovať históriu pracoviska osobám, v hornej lište
okna. Po kliknutí na túto akciu sa používateľovi otvorí okno s možnosťou výberu osôb, ktorým chce
históriu nakopírovať.

Po výbere osôb
na ikonu

v riadkovom zobrazení okna, používateľ potvrdí nakopírovanie histórie kliknutím
Kopírovať históriu vybratým osobám, v hornej lište okna.

Používateľ môže danú zmenu aj vymazať kliknutím na ikonu
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Vymazať v ľavej strane riadku.

11.4 História krajiny pracoviska
Menu/Historické záznamy/História krajiny pracoviska

Okno slúži na evidovanie, vytváranie a editovanie informácií ohľadom krajiny pracoviska konkrétnej osoby.
Prezeranie údajov v okne História krajiny pracoviska môže vykonávať iba používateľ s prístupovým právom
na okno História krajiny pracoviska – čítanie.
Vytváranie nových záznamov a editovanie okna môže vykonať len používateľ s prístupovým právom na
okno História krajiny pracoviska – čítanie, úprava.

*obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy

11.4.1 Údaje okna História krajiny pracoviska


Platné od - počiatočný dátum priradenia krajiny osobe; „od začiatku“ – dátum vytvorenia
používateľa



Platné do - konečný dátum platnosti priradenia krajiny osobe; „doteraz“ – do momentálnej
chvíle



Priradenie - konkrétna krajina



Upravil - meno používateľa a dátum vykonanej zmeny



Chyby - zobrazenie prípadných chýb, pre ktoré nie je možné vykonať zmenu; napr. dátumy sa
prekrývajú

11.4.2 Akcie okna História krajiny pracoviska
V hornej lište okna sa nachádza nástroj pre výber a vyhľadávanie osoby, ktorej údaje sa zobrazia v okne.
Kliknutím na šípku (označenú modrou farbou) sa otvorí zoznam osôb, prípadne nástroj na vyhľadanie
konkrétnej osoby. Konkrétnu osobu používateľ vyhľadá vpísaním jej mena do príslušného riadku.
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*obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy

Kliknutím na ikonu
Pridať v hornej lište okna sa používateľovi zobrazí nový riadok, v ktorom je
možné editovať informácie:


Dátum začatia a konca platnosti – vpísaním alebo výberom dátumu kliknutím na ikonu
kalendára (na obr. označená zelenou farbou)



Priradenie – konkrétna krajina

*obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy
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Pri nesprávnom výbere systém upozorní používateľa na chyby.

Týmto chybám vie používateľ predísť využitím nástroja
Pripojiť k nasledujúcemu alebo
Pripojiť
k predchádzajúcemu. Systém tak automaticky upraví dátumy platnosti zmien, ktoré budú na seba
nadväzovať (nebudú sa prekrývať).
Zmenu používateľ uloží kliknutím na ikonu
vráti späť kliknutím na

Uložiť úpravy v ľavom hornom rohu okna alebo zmeny

Zrušiť úpravy.

Po uložení zmien sa aktivuje možnosť akcie
Kopírovať históriu krajiny pracoviska pracoviskám,
v hornej lište okna. Po kliknutí na túto akciu sa používateľovi otvorí okno s možnosťou výberu pracovísk,
ktorým chce históriu nakopírovať.

*obsah obrazovky zodpovedá momentálnemu stavu databázy

Po výbere pracovísk
kliknutím na ikonu

v riadkovom zobrazení okna, používateľ potvrdí nakopírovanie histórie
Kopírovať históriu vybratým pracoviskám, v hornej lište okna.

Používateľ môže danú zmenu aj vymazať kliknutím na ikonu
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Vymazať v ľavej strane riadku.
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