


POROVNÁNÍ

DOCHÁZKOVÝCH SYSTÉMŮ



DOCHÁZKU 
ROZDĚLUJEME:

a) docházka Lite poskytuje základní a jednoduché 

sledování docházky – odpracovaná doba, přesčas, 

přerušení (jednouživatelská aplikace do 1PC pro střední 

firmy do 50 osob bez přístupového systému)

b) docházka Profi (neomezený uživatelský přístup přes 

internet). Systém PROFI Obsahuje širokou škálu 

parametrů pro libovolné nastavení pracovního 

režimu (nastavení přesčasů, příplatků a pohotovostí, 

možnost přehledu práce na zakázkách a mnoho dalších)

Profi docházku lze doplňovat jako skládačku a neustále si 

ho rozšiřovat podle vlastních představ, nebo si ho 

propojovat s jinými informačními či identifikačními systémy. 

Instalace na server, možno i lokální počítač.



DOCHÁZKA 
LITE

ZÁKLADNÍ A 
JEDNODUCHÉ 
SLEDOVÁNÍ 
DOCHÁZKY

Evidence docházky zaměstnanců nikdy nebyla 

dostupnější. Samoinstalační docházkový systém 

LITE je moderní, jednouživatelská aplikace, určená 

pro malé a střední firmy od 2 do 50 zaměstnanců 

vyvinutá naší společností.

Zvláštní důraz byl kladen na spolehlivost, moderní 

vzhled, logické řešení programu, jednoduché 

intuitivní ovládání, a především na kvalitu produktu 

za férovou cenu. Součástí programu je i elektronická 

nápověda, umožňující uživateli rychle najít podrobné 

informace o používání systému bez zdlouhavého 

listování v tištěném manuále.



DOCHÁZKA LITE

• Balíček obsahuje:

• snímač

• karty, nebo klíčenky

• instalační manuál

• kabeláž

• napájecí zdroj

• úchytky na stěnu

• informace o balíčku



Systém umožňuje
sledovat příchody / 

odchody 
zaměstnanců

sledovat důvody 
přerušení prac. doby 

(PN, oběd, ...)

možnost tvorby 
vlastních přerušení 

pracovní doby

možnost nastavit 
každému přerušení 

pracovní doby různé 
parametry

sledování všech 
průchodů 

zaměstnanců

denní přehled 
docházky všech 

zaměstnanců

měsíční přehled 
docházky všech 

zaměstnanců

měsíční docházkový 
list jednotlivých 
zaměstnanců

možnost sledovat u 
každého 

zaměstnance detail 
dne a upravovat ho

editaci 
docházkového listu

různé tiskové sestavy 
docházkových listů

ostatní tisk a exporty 
dat

automatický export 
dat pro zpracování v 

jiných systémech

parametry pro 
výpočty statistiky 

docházky 
zaměstnanců

statistické údaje 
docházky

zaokrouhlení 
časových hodnot

posunutí času 
pracovní doby

zobrazení salda 
přesčasů 

zaměstnance i na 
snímači

možnost nastavit si 
jaké údaje se 

zaměstnancům mají 
na snímači 
zobrazovat

filtrování dat 
docházky

možnost dočasného 
ukritia některých 

údajů či zaměstnanců

automatické 
aktualizace softwaru 



DOCHÁZKA 
LITE DO 
50 OSOB

K hlavním přednostem systému patří

• jednoduchá montáž a nastavení

• všechny základní potřebné komponenty pro montáž a 

instalaci systému jsou součástí balení

• množství různých individuálních nebo plošných nastavení 

pro potřeby evidence docházky

zaměstnanců

• moderní vzhled a logické řešení pomocí záložek podle 

standardů moderních aplikací

• intuitivní a jednoduché ovládání aplikace, exporty a 

publikace sestav s pomocí průvodců exportu a tisku

• automatické stahování aktuálních verzí z internetu v 

průběhu záruční doby

• docházka lite byla připravována přesně na míru pro malé a 

střední společnosti



DENNÍ PŘEHLED 
DOCHÁZKY

• Denní přehled docházky 

slouží ke grafickému 

zobrazení jednotlivých 

úseků všech zaměstnanců v 

průběhu zvoleného dne.

• Pomocí grafického 

znázornění pracovního 

úseku, lze jednoduše zjistit 

pozdní příchody a 

předčasné odchody 

zaměstnanců

• Barevné odlišení úseku 

práce a úseku přerušení



DOCHÁZKOVÝ LIST

• Docházkový list slouží k 

přehlednému zobrazení 

jednotlivých úseků práce 

nebo přerušení zaměstnance 

v rámci dne v měsíci a k 

provádění ručních změn 

(doplnění chybějících

průchodů a úseků nebo jejich 

změna).



MĚSÍČNÍ PŘEHLED 
DOCHÁZKY

V měsíční sestavě docházky 

jsou přehledně uvedeny 

informace o odpracované době 

a saldu (přesčasů) všech 

zaměstnanců v každém dni v 

měsíci + souhrnné hodnoty za 

měsíc.



MĚSÍČNÍ STATISTIKA
Boční panel obsahuje

tabulky:

Detail dne: Poskytuje

statistické informace o 

konkrétním dnu, který si

zvolíte kliknutím do

kterékoliv buňky v časovém

úseku. 

Detail dne se skládá z 

tabulky Statistika, Časové

úseky, Průchody. Tyto 

buňky jsou editovatelné.

Měsíční statistika: 

Poskytuje základní

statistická data za 

zobrazený měsíc. 

Jednotlivé buňky jsou

editovatelné.



NASTAVENÍ ODLIŠNÝCH ÚVAZKŮ 
PRO KTERÝKOLIV DEN V TÝDNU

Systém umožňuje nastavení různých délek denních úvazků 

a jejich kombinací

A. denní úvazek, jehož délka je pro všechny dny stejná -

to je standardní způsob používán většinou firem

B. denní úvazek odlišný pro konkrétní den v týdnu - tento 

způsob je vhodný např. pro některé subjekty státní 

správy, u kterých mohou mít zaměstnanci v týdnu po -

pá v některé dny delší nebo kratší úvazky v závislosti 

na úředních hodinách.



ZAOKROUHLOVÁNÍ A IGNOROVÁNÍ ČASOVÝCH ÚSEKŮ

ZAOKROUHLOVÁNÍM ÚSEKŮ JE MYŠLENA AUTOMATICKÁ ÚPRAVA DÉLKY ČASOVÉHO ÚSEKU. 
VE VÝCHOZÍM NASTAVENÍ SYSTÉM SPOČÍTÁ DÉLKY ÚSEKŮ (NAPŘ. ODPRACOVANÉ DOBY) S PŘESNOSTÍ NA MINUTY.

ŘADA FIREM VŠAK NEZAJÍMÁ SKUTEČNOST, ŽE ZAMĚSTNANEC ODPRACOVAL NAPŘ. 8:18 MINUT, ALE CHCE MÍT 
VÝSLEDNÝ ODPRACOVANÝ ČAS ZAOKROUHLENÝ NAPŘ. NA "ČTVRTHODINY" NEBO "PŮLHODINY". 

ZAOKROUHLENÍ PŘISPÍVÁ NEJEN K "LÍBIVĚJŠÍM" VÝSLEDKŮM ČASOVÝCH HODNOT, ALE DAJÍ SE S JEHO POMOCÍ TAKÉ 
ELIMINOVAT DROBNÉ PŘESČASY.

Před zaokrouhlením Po zaokrouhlení



NASTAVENÍ VLASTNÍCH PŘERUŠENÍ

SYSTÉM UMOŽŇUJE UŽIVATELI DEFINOVAT LIBOVOLNÉ VLASTNÍ PŘERUŠENÍ A SOUČASNĚ 
TOMUTO PŘERUŠENÍ PŘIDĚLIT KLÁVESU SNÍMAČE.





EXPORT DOCHÁZKY XLS



UKÁZKA TISKU 

• Směny zde nejsou

• Noční je rozdělena do 

dvou dnů

• Saldo se nepřevádí 

(pouze PROFI), ale na 

konci měsíce se stornuje

• Přehled odpracované 

doby, přesčasu, 

přerušení, fondu 

pracovní doby



DOCHÁZKA 
PROFI

NĚKOLIK STOVEK 
STATISTICKÝCH DAT 
DOCHÁZKY DLE RŮZNÝCH 
REŽIMŮ 

• Systém docházky PROFI je postaven na nejnovějších 
internetových technologiích s množstvím funkcí a nastavení.

• Docházka představuje komplexní systém se základní 
přípravou dat pro mzdy

• Docházka není uživatelsky omezená (uživatelský přístup 
přes internet pro správce systému, zaměstnance) např. mistr 
může editovat nebo kontrolovat docházku své skupin. 

• Obsahuje širokou škálu parametrů pro libovolné nastavení 
pracovního režimu.

• Získáte aktuální informace o příchodech, odchodech a 
nepřítomnosti zaměstnanců.

• Hlídá pauzy i přesčasy, vše se promítá do mzdových 
podkladů.

• Díky náhledu na aktuální docházková data můžete přesněji 
plánovat kapacity.

• Minimalizuje administrativní povinnosti 



DOCHÁZKA 
PROFI

NEOMEZENÝ 
POČET OSOB

• Vytváření libovolných šablon či pracovních kalendářů pro 

různé pracovní skupiny i jednotlivce 

• Přehledné řešení úkolové mzdy a práce na zakázkách 

• Zcela intuitivní obsluha snímacích jednotek 

• Uživatelsky příjemné a nenáročné nastavení přesčasů, 

příplatků a pohotovostí 

• Otevřenost na další databázové nebo informační systémy 

(export, import) 

• Přístupová práva a hesla pro povolení úprav záznamů, 

evidence změn 

• Saldo odpracované doby na displeji při každé identifikaci 

• Legislativní aktuálnost dle Zákoníku práce a další



Docházkový list



• Inteligentní rozpoznávání odpracovaných 

směn

• Docházka například zahrnuje registrace a 

rozdělení druhu odpracované doby podle 

směn (pracovní dny, soboty, svátky) 

automatické zpracování příplatků 

(odpolední 14 - 22, noční 22 - 6) možnost 

zpracování příplatků (so, ne , sv) od 

půlnoci do půlnoci nebo podle zápočtu 

noční směny. Započtení noční směny do 

dne nástupu, do dne ukončení, rozdělení 

noční směny apod. Ignorace přesčasů, 

uznání apod.

• Vkládání přestávky po odpracování intervalu 
nebo v pevně stanovenou dobu

Ukázka tisku docházky



STATISTIKA DOCHÁZKY
NĚKOLIK STOVEK STATISTICKÝCH DAT 
DOCHÁZKY DLE RŮZNÝCH REŽIMŮ 



Široká škála parametrů pro libovolné 

nastavení pracovního režimu 



PŘEHLED PARAMETRŮ PŘERUŠENÍ





Měsíční přehled docházky







KALENDÁŘ 
SMĚN

• Vytváření libovolných

šablon či pracovních

kalendářů pro různé

pracovní skupiny i

jednotlivce

• Pro nepravidelné pracovní

režimy možnost vytvoření

kalendáře směn. Možnost

kopírování daného cyklu v 

rámci kalendáře do 

libovolného období





Společnost IDPartner – systémy identifikace s.r.o. poskytuje komplexní služby ve 

všech oblastech identifikačních technologií, kde všechny systémy i aplikace 

vlastními prostředky vyvíjí, vyrábí, instaluje a servisuje po celém území České i 

Slovenské republiky.



PROČ ZVOLIT PRÁVĚ NÁS?

• přes 2 700 spokojených klientů

• nízké cenové relace a minimum starostí

• největší městské, regionální a celostátní karetní projekty

• vývoj vlastního software s možností úpravy na míru

• výroba a vývoj vlastního, kvalitního a odolného hardware určeného do extrémních podmínek

• montáže, instalace a implementace dle individuálních potřeb klienta

• výhodné servisní smlouvy a zákaznická podpora

• poskytování záručního i pozáručního servisu s okamžitou reakční dobou


