Docházka RON SOFTWARE
Docházkový systém slouží k evidenci docházky, sledování pohybu zaměstnanců v průběhu pracovní doby,
k přípravě podkladů pro zpracování mzdové agendy. Používáním docházkového systému dosáhnete
omezení chybovosti při zpracování dat o docházce, zvýšení pracovní morálky a vyloučení neoprávněných
přesčasových hodin.

www.ron.cz

Docházka Ron software

Systém eviduje a zpracovává data pořízená na docházkových a přístupových terminálech. Umí definovat
směny, plánovat pracovní dobu a následně vše vyhodnotit srovnáním se skutečnou docházkou. Naše
DOCHÁZKA se nespoléhá jen na časový fond, ale je schopna pracovat také se mzdovými položkami
(bonus za docházku, odměny).
Zpracovaná data o docházce lze přehledně tisknout nebo exportovat do mzdových a výrobních systémů.
Prostřednictvím modulu RON PORTÁL, který je určen pro internetové prohlížeče, můžete s docházkou také
pracovat – plánovat směny, dovolené, editovat docházku, rozdělovat odměny zaměstnancům.

podnikejte s přehledem

MÁME SPOKOJENÉ ZÁKAZNÍKY
Naše produkty používají společnosti s tisíci nebo jen desítkami
zaměstnanců. Implementací v různých oborech dokazujeme
variabilitu a komplexnost našeho řešení (automobilový průmysl,
stavebnictví, energetika, plynárenství, vodohospodářství,
zdravotnictví, finance a bankovnictví, státní správa…).
www.ron.cz
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ACTIVA
AHOLD
ALPS ELECTRIC CZECH
CENTROPEN
DM DROGERIE MARKT
DR.MAX
FERONA
FORTUNA GAME
HEINEKEN SLOVENSKO
HETTICH ČR
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LATECOERE CZECH REPUBLIC
MARIUS PEDERSEN
MĚSTSKÉ ÚŘADY
MÖLNLYCKE HEALTH CARE KLINIPRO
PEGATRON
PETCENTER CZ
SHIMANO CZECH REPUBLIC
SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO
TOWER AUTOMOTIVE
ÚŘADY PRÁCE

Docházka
INFORMACE O PRODUKTU

____________________________________________________________
Proč zavést docházkový systém?
Zabýváme se docházkovými systémy již mnoho let. Své zkušenosti i poznatky zákazníků vždy implementujeme do svých
aplikací. DOCHÁZKA není pro nás jen sledování příchodu
a odchodu zaměstnanců.
Našim docházkovým systémem si výrazně zjednodušíte přípravu dat pro mzdy. Program automaticky počítá příplatky, přesčasy, nároky na stravenky. Pomocí výpočtů vám zautomatizujeme
výpočet bonusů za docházku, odměny zaměstnanců. Software
obsahuje velké množství exportů do mzdových systémů.

Výhody našeho řešení
++ zkušenosti s implementacemi
docházkových systémů
++ vlastní kapacity pro vývoj hardware
++ maximální propojení hardware
a software
++ množství datových můstků (import
a export dat) na jiné systémy

podnikejte s přehledem
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Rozšiřující moduly
RON PORTÁL
umožňuje pracovat s docházkou prostřednictvím internetového
prohlížeče – plánovat směny, dovolené, editovat docházku,
rozdělovat odměny zaměstnancům.
PLÁNOVÁNÍ KAPACIT
nahradí komplikované plánování směn nepřetržitých a vícesměnných provozů, sledování zákonných přestávek na oddech.
VÝROBA
slouží k evidenci práce na zakázkách a střediscích.
VISITOR
je určen pro evidenci návštěv, které vchází do objektu firmy.
Modul může být rozšířen o čtečku dokladů. Jedná se o speciální
zařízení pro rychlé a spolehlivé snímání osobních dokladů.
MOBILNÍ DOCHÁZKA
pracuje se systémy ONI systém nebo LeasePlan pro sledování
a střežení vozidel a objektů. Jednotky, které jsou umístěny
ve vozidlech nebo mobilních objektech, se využívají k evidenci
docházky.

podnikejte s přehledem

SLUŽEBNÍ CESTY
jsou určeny k výpočtu cestovních náhrad za služební cestu.
RON KLIENT
slouží k evidenci docházky zaměstnanců pomocí mobilní
aplikace. Mezi nejdůležitější funkce patří evidence a prohlížení
docházky, plánování dovolené a jiných absencí, monitorování
a firemní kontakty.
____________________________________________________________
Součásti docházkového systému
++ Docházkové a přístupové terminály, zámky, brány, závory,
vrata, turnikety
++ Identifikační média - bezkontaktní karta nebo přívěšek,
klíčenka s čipem dallas, otisk prstu
++ Software na zpracování docházky a nastavení přístupů
++ Analýza a implementace požadavků zákazníka
++ Školení uživatelů a administrátorů
++ Implementace propojení do nadřazeného systému
++ Asistence při měsíční uzávěrce

ROZHODUJÍCÍ VLASTNOSTI
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Grafické zobrazení docházky zaměstnance
Modely pracovní doby – pravidelné, nepřetržité, individuální
Výpočty příplatků, přesčasů, nároků na stravenky
Konto pracovní doby
Uživatelský editor sestav a grafů
Exporty dat do Excelu, pdf a dalších formátů
www.ron.cz
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