
 
 

 

SROVNÁNÍ VLATSNOSTÍ DOCHÁZKOVÝCH SYSTÉMŮ 

    
 

Srovnání vlastností docházkových 
systémů 

DOCHÁZKA LITE DOCHÁZKA PROFI ID WARE II 

Počty osob pro nákup programu do 10, do 25, do 50, jiný počet na dotaz Neomezený dle individuální dohody 

Charakteristika 
Základní a jednoduché sledování 
docházky zaměstnanců 

Profesionální docházkový systém 
s možností definice libovolného 
počtu uživatelů a širokou škálou 
nastavení uživatelských práv. 
Kompletní sestavy pro mzdový 
systém. Umožňuje libovolnou práci 
s daty a výpočty dle nastavených 
směn a kalendářů. 

Verze 
Jednouživatelská aplikace bez nastavení 
uživatelských práv 

Neomezený počet uživatelů, 
uživatelský přístup přes MS Internet 
Explorer. Například mistr může 
editovat nebo kontrolovat docházku 
své skupině podřízených pracovníků 

Instalace 
Instaluje se na lokální počítač, z kterého je 
aplikace ovládána 

Instalace na server, možno i na 
lokální počítač. Uživatelské prostředí 
používá IE – možnost práce se 
systémem bez nutnosti instalace na 
uživatelských počítačích. 

Editace docházkového listu                              
(ruční oprava/vložení průchodů/úseků) 

Editované údaje barevně odlišeny 
Editované údaje barevně odlišeny ve 
dvou úrovních: uživatel, 
administrátor 

Tiskové sestavy Různé tiskové sestavy docházkových listů 
Pokročilé exporty do několika 
formátů (txt,xls,csv,xml) 

Parametry pro výpočty statistiky 
docházky 

Základní parametry - započítat do 
pracovní doby, přenášet do dne klidu, do 
svátků  apod. 

Široká škála parametrů pro libovolné 
nastavení pracovního režimu 

Statistické údaje docházky 
Odpracovaná doba, přesčas přerušení, 
příchody – odchody zaměstnanců 

Několik stovek statistických dat 
docházky dle různých režimů 

Zaokrouhlování časových hodnot 
průchodů a úseků 

Základní nastavení vybraných hodnot 
Pokročilé nastavení zaokrouhlování 
a ignorování časových údajů 

Aktualizace stavu statistických dat 
docházkových listů (odpracované 
doby, přesčasu atp.) 

K přepočtům  doch. listů všech osob dojde 
po spuštění programu. Přepočty doch. 
listů lze spustit z uživatelského prostředí 
pro všechny osoby za daný měsíc nebo 
zobrazený doch. list 

K přepočtům všech doch. listů 
dochází denně a automaticky. 
Automaticky se přepočte doch. list 
při jakékoliv editaci, přepočty doch. 
listů lze spustit z uživatelského 
prostředí na základě parametrů 
(měsíc, osoba, středisko atp.) 

Zobrazení salda přesčasů 
zaměstnance na snímači 

Na snímači se zobrazuje saldo ke dni 
aktualizace stavu docházkových listů 
(přepočtu doch.listů) 

Na snímači se zobrazuje vždy  saldo 
k předchozímu dni 

Možnost prohlížení na webu vlastního 
DL zaměstnancem 

Ne Ano 

Kalendáře směn (plánování) pro 
nepravidelné provozy 

Ne Ano 

Možnost definovat směny, zápočet 
noční směny 

Noční směna je rozdělena do dvou dnů.  

Pokročilé nastavení parametrů 
směn, zápočet noční směny do dne 
nástupu a dne ukončení. 
Automatické rozpoznání směny pří 
více směnném pracovním režimu 
apod. 

Přímý export do mzdového programu Ne 
Možno přizpůsobit na základě 
požadované datové struktury 

 


