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Úvod
Tento program je určen pro vedení Evidence Pracovní Doby v malých organizacích. Umožňuje
pořizování docházkových dat (Příchodů, Odchodů – včetně zadání jejich důvodu), plánování
celodenních absencí s obsluhou jejich schvalování. Obsahuje výpočet odpracované doby
zaměstnance s nastavitelnými parametry pro různé typy pracovních úvazků.
Každému zaměstnanci zobrazí přehled své docházky. Vedoucím pracovníkům poskytuje rychlý
přehled o přítomnosti podřízených, jejich plánovaných absencích či chybách a nedostatcích ve
značení docházky.
Správce systému může modelovat vzhled aplikace editací rozložení tlačítek, definovat absence a
nastavovat normy pro výpočet odpracované doby.
Identifikace osoby je standardně řešena výběrem ze seznamu zaměstnanců (s možností pořízení
fotografie při obsluze terminálu) po rozšíření pak bezkontaktní identifikační kartou „různého“ typu
(například Prox, Indala, EM Marine, iClass, MiFare a dále dle požadavku).
Program poskytuje exporty uzavřené docházky zaměstnanců organizace pro případnou kontrolu
orgánů státní správy.
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Základní práce s terminálem

Přehled úvodní obrazovky
Na levé straně úvodní obrazovky můžeme vidět hodiny zobrazující lokální čas tabletu a svátky pro
aktuální a následující den.
Na pravé straně jsou tlačítka:
–
typy absencí: (služební cesta, oběd, dovolená, ..) je možné je použít při značení
příchodu/odchodu a plánování absence
–
příchod/odchod: po výběru tohoto tlačítka, možného výběru typu absence a následné
identifikace se provede zaznačení průchodu, při němž následuje automatický přepočet aktuálního a
předchozího dne.
–
plán absence: po výběru tohoto tlačítka, typu absence (je povinná) a identifikaci se zobrazí
okno pro zadání datumu absence.
–

přehled docházky: po výběru tohoto tlačítka a identifikaci se zobrazí přehled docházky.

–
správa: po výběru tohoto tlačítka se zobrazí okno se správou (pokud je v systému jen jeden
správce). Pokud je v systému více správců je třeba se identifikovat. Pokud má vybraný správce
heslo, je třeba ho zadat v okně, které se zobrazí.
–

identifikace: po kliknutí se zobrazí okno, ve kterém je možné se identifikovat.
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Identifikovat se můžeme po kliknutí na tlačítko identifikace a následného výběru subjektu, nebo
kartou.

Okno identifikace

V tomto okně můžeme vidět seznam subjektů a tlačítka pro jejich výběr. V seznamu subjektů má
každý subjekt svůj řádek.
Řádek subjektu obsahuje:
- indikaci platnosti subjektu (barevné kolečko): zelené – platný subjekt, šedé – subjektu vypršela
platnost. V tomto okně se zobrazují pouze platné subjekty a správci.
Pro identifikaci vyberte své jméno ze seznamu subjektů a zmáčkněte tlačítko potvrzení. Šipkami je
možné se přesunovat z jednoho subjektu na druhý. Křížkem se vrátíme zpět, bez provedení
identifikace.
V případě, že máte kartu, tak je možné, že se v tomto okně nevidíte (je tedy možné se identifikovat
pouze kartou). V případě, že nemáte kartu a myslíte, že byste k tomuto terminálu měli mít přístup,
tak kontaktujte správce.
Po minutové neaktivitě se automaticky provádí návrat na úvodní obrazovku.

Okno plánování absence
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Okno pro výběr data absence. Absence je naplánovaná v rozsahu vybraných dnů (včetně dne od i
do). Pokud není vybráno 'Naplánovat i přes víkendy a svátky', tak se vynechávají soboty, neděle,
svátky a jiné dny, kdy je fond roven nule. Naplánovanou absenci lze překrýt jinou. Pro jednodenní
absencí zvolte datum od a do na stejný den. Po potvrzení je absence naplánovaná, ale je třeba, aby ji
ještě potvrdil správce.
Po minutové neaktivitě se automaticky provádí návrat na úvodní obrazovku.

Přehled docházky
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V tomto okně můžeme vidět jméno subjektu, měsíc(pro který je přehled zobrazen), přehled měsíce
a aktuálně vybraného dne a tlačítka pro přesun mezi jednotlivými dny a měsíci.
Přehled měsíce se skládá z řádků pro jednotlivé dny. Řádky dne můžou mít různé pozadí na základě
jaký den to je:
–

světle modré/modré: sobota/neděle

–

růžové: volný den/svátek

–

žluto-zelené: aktuálně vybraný den(den, pro který je zobrazen přehled na pravé straně)

–

zelené: celodenní absence

–

bílé: normální den

Každý řádek dne obsahuje číslo dne, čas prvního příchodu, indikátor obsahu dne a čas posledního
odchodu.
Indikátor obsahu dne může obsahovat:
–

“ “/“-“: den obsahuje pouze jednu seanci

–

“*“: den obsahuje více seancí

–

“X“ + červené pozadí: den obsahuje chybu

–

“+“ + červené pozadí: den obsahuje chybu a celodenní absenci

V případě, že den obsahuje pouze celodenní absencí, tak řádek dne obsahuje pouze číslo dne a
název této absence.
Vedle řádku dne je zobrazen balanc hodin (počet odpracovaných hodin – počet hodin, které by měly
být odpracovány).
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V detailu dne můžeme vidět jednotlivé průchody a složky dne.
Po minutové neaktivitě se automaticky provádí návrat na úvodní obrazovku.

Správa
Okno správy
Ve vrchní části je zobrazen přihlášený správce.
V základním zobrazení správy jsou zobrazeny pravděpodobně nejvíce používané akce.

Pro zobrazení více akcí je třeba stisknout tlačítko více.
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Správci zde můžou spravovat subjekty, normy, karty, typy absencí, rozložení tlačítek, módy tlačítek.
Dále také můžou potvrzovat absence, zobrazovat přítomné subjekty, upravovat docházku a provádět
exporty.
Pokud je tlačítko 'Potvrzování absencí', nebo 'Export' podbarvené žlutě znamená to, že zde jsou
nějaké nepotvrzené absence, nebo neopravené chyby.

Potvrzování absencí

V tomto okně můžeme potvrzovat absence, které byli naplánované jednotlivými subjekty.
Pokud je absence potvrzena, tak se absence zaznamená a přepočítají se ty dny celodenní absence,
které(pokud) již proběhly, spolu s aktuálním dnem. Celodenní absence plánované dopředu se
připočítají až bude zvolený den aktuální(automatický přepočet).
Řádek: id plánu absence(ne typu absence), jméno subjektu, Pracovní/Všechny dny, den od – do, typ
absence

Status pracovníků
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Zobrazuje počet přítomných lidí a jejich poslední průchody.
Řádek: indikátor přítomnosti(zelený – přítomen, šedý – nepřítomen), id subjektu, jméno subjektu,
typ posledního průchodu(příchod/odchod), čas průchodu.
Poslední průchod se myslí průchod během dvou posledních dnů, pokud takový průchod nebyl
nalezen je automaticky zobrazen odchod bez času průchodu (není předpokládána delší přítomnost).

Přehled docházky
Stejné jako na hlavní stránce, jen je možné vybrat jakýkoliv subjekt.
Pokud je povoleno focení při průchodu, tak po kliknutí na jednotlivý průchod v detailu dne se místo
přehledu měsíce zobrazí fotka průchodu. Pokud fotka nebyla nalezena, tak se zobrazí prázdná
plocha. Pro opětovné zobrazení přehledu měsíce je třeba přepnout aktuální den/měsíc, nebo
kliknout na plochu vyhrazenou fotce.

Úprava chyb
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V tomto okně se zobrazuje přehled chyb od začátku aktuálního měsíce do předchozího dne(v
případě, že je toto období menší než jeden týden, je zobrazeno období jednoho předchozího týdne).
Rozpětí hledání chyb jde změnit po kliknutí na tlačítko s dnem od/do, vybrání jiného den a
následného kliknutí na tlačítko prohledat.
Po kliknutí na řádek s chybou ji lze editovat po kliknutí na tlačítko editovat(zobrazí se okno pro
úpravu dne ve kterém se chyba vyskytla) (jednotlivé chyby můžou být vázány i na předchozí, nebo
následující dny)
Řádek: id chyby, den vzniku, id a jméno subjektu, text chyby

Chyby
1 = Chybí příchod
2 = Chybí odchod
3 = Různý důvod odchodu a příchodu
4 = Současně absence i docházka
5 = Pracovní den neobsahuje průchody

Export
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Zde je možné exportovat:
–
Přehled měsíce subjektů v HTML(po zobrazení v prohlížeči je možné následné vytisknutí,
nebo uložení do pdf)
–
CSV: Měsíční přehled subjektů, všechny průchody subjektů, všechny subjekty, všechny
typy absencí, všechny normy
–

Log: posledních několik úprav provedených administrátory

Pokud je vybraný export závislý na subjektu, je třeba pomocí šipek vybrat subjekty, pro které se
bude export provádět(subjekty pro export jsou napravo).
Můžeme zadat také složku, do které se bude export provádět.
U některých exportů je třeba zadat i měsíc.
Název souboru u přehledu měsíce subjektu v HTML:
monthOverview_yyyy_MM_dd(měsíc pro který je
exportováno)_id(subjektu)_jméno(subjektu)_příjmení(subjektu)_yyyy_MM_dd(datum
exportu)_číslo-verze-programu.html

Formát CSV exportů

měsíční/všechny průchody subjektů
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název souboru:
passesCSV_yyyy_MM_dd(měsíc pro který je exportováno, pokud je export všech, tak je zde
„all“)_id(subjektu)_jméno(subjektu)_příjmení(subjektu)_yyyy_MM_dd(datum exportu)_čísloverze-programu.csv
formát: id;subjectId;date;time;type;absId
date je ve formátu: "yyyy_MM_dd"
time je v minutách
type: 0 = entry, 1 = exit
průchody se exportují pro každý subjekt zvlášť

všechny subjekty
název souboru:
subjectsCSV_all_yyyy_MM_dd(datum exportu)_číslo-verze-programu.csv
formát:
id;login;name;surname;address;email;phone;normId;OrgUnit;PersonalId;admin;birthDate;validFro
m;validTo
data jsou uvedena ve formátu: "yyyy_MM_dd"
pin se neexportuje

všechny typy absencí
název souboru:
absTypesCSV_all_yyyy_MM_dd(datum exportu)_číslo-verze-programu.csv
formát: id;name;plus;realWork;type
plus: - 0 nepříčítá se k odpracované době
- 1 příčítá se k odpracované době
realWork: - 0 od této absence se neodečítá přestávka
- 1 od této absence se odečítá přestávka
type: - 0 typA
- 1 typB
- 2 typC

všechny normy
název souboru:
normsCSV_all_yyyy_MM_dd(datum exportu)_číslo-verze-programu.csv
formát: id;name;open;zvpd;zpd;zzpd;kzpd;kpd;kvpd;close;fondA;fondB;fondC;Oabs;DAbs;PAbs
všechny časy jsou uvedeny v minutách
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Úprava docházky subjektů

Toto okno slouží pro úpravu a přepočet docházky. Je zde možné vidět vybraný subjekt, datum, čas
posledního automatického přepočtu a tlačítka pro ovládání.
Tlačítka:
–

upravit den subjektu: zobrazí se okno, kde je možné upravit den subjektu.

–

přepočítat den: spustí se přepočet vybraného dne subjektu

–

přepočítat měsíc: spustí se přepočet vybraného měsíce subjektu

–

přepočítat den u všech subjektů: spustí se přepočet dne u všech subjektu

–

přepočítat měsíc u všech subjektů: spustí se přepočet měsíce u všech subjektů

–

spustit automatický přepočet: spustí automatický přepočet

Při přepočtech je třeba si dávat pozor: přepočet probíhá vždy pomocí normy, kterou má subjekt
aktuálně vybranou.

Úprava dne subjektu
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Toto okno obsahuje id a jméno subjektů, upravovaný den, chybu(pokud se vyskytuje), tlačítko pro
úpravu celodenní absence a tlačítka pro přechod na předchozí a následující den. Dále je zde
zobrazen seznam všech průchodů v daný den, které jdou přidávat/upravovat/mazat.
Pokud program určí, že by něco mohlo být změněno, tak po opuštění okna (ať už pomocí křížku,
nebo přechodu na jiný den) se provádí přepočet zvoleného, předchozího a následujícího dne. To
také znamená, že se chyba přestane zobrazovat po opětovném návratu na stejný den.
Chyba může být způsobena i průchodem v jiném(předchozím, nebo následujícím) dnu.

Log
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V logu je zobrazeno několik posledních úkonů správců plus informace o průběhu automatického
přepočtu.

Proměnné
Umožňuje upravit některé chování terminálu:
–
maximální délka seance v hodinách: pokud přítomnost překročí zvolenou délku v
hodinách, tak bude rozdělena na dvě seance a tato přítomnost se nebude započítávat
–
čas pro přepočet předchozího dne v hodinách: čas v hodinách kdy se spustí automatický
přepočet
–
výchozí složka pro export: složka, která bude automaticky zadaná po zobrazení okna s
exporty
–
používat GCCS: určuje zda se má povolit služba, která má na starost práci s kartami a
místními příkazy
–
používat karty: umožňuje používat karty. Na toto nastavení se bere ohled jen pokud je
povolena služba GCCS
–
typ identifikace pomocí výběru subjektu ze seznamu: pokud se používají karty, tak určuje
které subjekty se mají zobrazovat při výběru subjektu ze seznamu.
–

složka s příkazy: určuje složku, kde jsou uloženy soubory s místními příkazy

–
adresa serveru: určuje adresu serveru, na kterou se budou odesílat vzdálené příkazy (např.:
https://192.168.0.11/)
–

pořizovat fotky při průchodu: určuje, zda se mají při průchodu pořizovat fotky

–

složka s fotkami: složka, do které jsou fotky ukládány
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–

Max. Doba uchovávání fotek: doba, po které budou fotky smazány

–

Vzhled některých oken programu: pro pár oken je možné vybrat alternativní zobrazení

–
Minimální délka přestávky: pokud bude přestávka rovna, nebo větší než tato proměnná,
pak se bude jako přestávka počítat

Správa entit
Přehled entit
Správa subjektů, karet, norem, typů absencí, módů, tlačítek a svátků mají podobné rozhraní, takže
bude popsáno jen obecně a u jednotlivých entit budou popsány jen odchylky.

Většinou se nám zobrazí seznam entit, které je možno přidávat, editovat, nebo mazat. V případě, že
ji chceme přidávat/editovat, tak se nám zobrazí nové okno pro editaci. Pokud chceme něco smazat,
tak budeme dotázáni, zda to vážně chceme provést a pokud toto potvrdíme, tak se smazání provede.

Úprava entity
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Při úpravě se nám zobrazí buď prázdný formulář(pokud přidáváme), nebo formulář vyplněný
hodnotami upravované entity.
ID je možné upravit jen při přidávání. Pokud to není z nějakého důvodu nutné doporučujeme toto
místo nechat volné.
V případě, že je políčko tlačítko, tak se nám po kliknutí zobrazí nové okno pro výběr/zadání.

Subjekt
Řádek: platnost(zelené – platný, šedé – není platný), id, jméno subjektu
Aktuální správce se nemůže sám smazat, ani se nemůže zbavit svého administrátorského oprávnění.
Úprava subjektu jde vyvolat i pomocí identifikace kartou.
Každý subjekt musí mít jméno a normu. Pokud chceme, aby se subjekt mohl identifikovat a správně
se mu počítala docházka, tak je třeba zadat i platnost.
Karta
Řádek: platnost(zelené – platná, šedé – není platná)(bere se ohled i na platnost subjektu, který má
kartu přiřazenou), id, číslo karty, id a jméno subjektu(který má kartu přiřazenou)
Číslo karty lze načíst(pomocí identifikace) po kliknutí na tlačítko.
Úprava karty jde vyvolat i pomocí identifikace kartou.

Norma
Řádek: id, název
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Norma nám určuje jak počítat jednotlivé dny.
Složky:
–
Začátek/konec prac. dne: nám určují virtuální začátek/konec dne. Obě hodnoty musí být
stejné, nebo 00:00 a 24:00. Absence spárované přes tuto dobu nejsou počítány.
–
Začátek/konec volitelné prac. doby: mělo by určovat dobu prvního/posledního možného
průchodu. Prozatím není nijak využito.
–
Začátek/konec prac. doby: mělo by určovat začátek/konec běžné prac. doby. Rozdíl mezi
zadanými časy by měl většinou odpovídat (fond A + počet přestávek * délka přestávky).
–
Začátek/konec základní prac. doby: mělo by určovat minimální dobu, kterou by měl
subjekt denně odpracovat. Rozdíl mezi zadanými časy by měl většinou odpovídat (fond C + počet
přestávek * délka přestávky)
–
Fond A/B/C: čas složky přidané při celodenní absenci typu A/B/C. Fond A zároveň určuje
hodinový fond pro všechny pracovní dny. Většinou by měl mít fond A a B stejnou hodnotu.
–

Délka přestávky: délka přestávky

–
Přestávky po: pokud v přepočítaném dnu není zadána přestávka ručně, tak se přidá
automaticky(může být i vícekrát)
–

Max. počet přestávek: max. počet přestávek, které se můžou automaticky přidat.
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Typ absence
Řádek: id, název
Typy absencí nejdou smazat.
Jsou 3 základní typy absencí(A/B/C). Jejich chování je popsáno ve výpočtu docházky.

Mód tlačítka
Řádek: id, název, dny(ve které by měl být mód aktivní), čas od/do, tlačítko(které by mělo být
aktivní)
Mód rozhoduje, které tlačítko má být v jakou dobu zvýrazněné.

Rozložení tlačítek

Zde je možné upravit zobrazení části terminálu.
Po kliknutí na jedno tlačítko se nám zobrazí okno, ve kterém můžeme vybrat typ tlačítka.
Lze zadat prázdné tlačítko, nebo tlačítko s absencí.
Tlačítka jsou uloženy až po stisknutí potvrzovacího tlačítka.

Svátky
Řádek: id, datum, název
Určují, kdy jsou volné dny.
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Pokud není u svátku zadán rok, tak je tento svátek každý rok ve stejný den.

Pojmy
–
Automatický přepočet: každý den se v zadanou hodinu(proměnné) provádí pro všechny
subjekty přepočet všech dnů od posledního dne automatického přepočtu do dne předcházejícímu
aktuálnímu. Pokud se stane, že v zadanou hodinu není zobrazena úvodní strana, tak se automatický
přepočet provede po jejím opětovném zobrazení.
–
Seance: vzniká sloučením příchodu a odpovídajícího odchodu, jež nepřekročili max. délku
seance.

Výpočet docházky
Při výpočtu se do odpracované doby započítává přítomnost(čas seancí) a pokud se připočítávají do
odpracované doby, tak čas absencí mezi jednotlivými průchody a celodenní absence.
Čas mezi dvěma stejnými typy průchodů(např: příchod - příchod) se nezapočítávají.
Přítomnost, která přechází přes začátek/konec prac. dne se počítá normálně.
Jako přestávka se počítá jakákoliv absence mezi odchodem a příchodem, která se nepočítá do
odpracované doby.
Následující obrázek ukazuje jak se vypočítávají časy absencí podle typu absence(A/B/C).
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Dodatek
Tento terminál počítá s tím, že se o víkendech nepracuje. Dále se nepracuje ve svátky (jdou měnit).
Výpočet probíhá podle zvolené normy. Normy jde měnit, ale při jejich změně je třeba dávat pozor.
Automaticky přidávaná přestávka se připojuje k jednotlivému dnu, ne směně, to samé platí i pro
všechny ostatní složky dne.
Práce s kartami a místními příkazy je možná pouze pokud je nainstalován speciální hardware a
služba, která by ho obsluhovala.
Pokud se jedná o terminál, který bere data ze serveru(nebo zasílá na), pak se zde nenachází tlačítko
pro správu a přístup do obměněného nastavení(proměnné) je pomocí stisknutí hodin na úvodní
obrazovce.

GOLDCARD, spol. s r. o.
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