Docházka

Jsem nadčasový docházkový systém, který vedle standardních situací primárně řeší individuální potřeby každého
zákazníka. Mým výstupem je KDO, KDY, KDE, JAK, KOMU a KAM. Sbírám informace o příchodu a odchodu a z nich
docházku tvořím. Předkládám docházku ke schválení a následně vygeneruji jakýkoliv výstup, se kterým se pak dál
velmi dobře pracuje. Propojení dat s mými ostatními moduly je unikátní.

Pořízení:

Schvalování:

Sbírám informace z terminálů na recepcích, ve
vstupních halách, v buňkách CH Cell nebo v mobilních
docházkách. Dále z aplikace, a to z jakýchkoliv zařízení
Android, z mobilních telefonů nebo jakýchkoliv
zařízení s internetem.

Vytvořenou docházku předložím odpovědné osobě
ke schválení.

A navíc:
Umožním odpovědné osobě provést korekci
Umožňuji odpovědné osobě docházku
průběžně schvalovat
Schválenou docházku a případné korektury
pracovníkům zobrazuji průběžně
Jednoznačně zobrazím schválenou docházku

A navíc:
Ověřím osobu, která docházku tvoří
Zaznamenám konkrétní místo, kde byla docházka
provedena
Zaznamenám čas pořízení docházky
Identifikuji zařízení, na kterém byla docházka
pořízena

Zpracování:

Export:
Ze schválené docházky vytvořím pracovní výkaz, který
exportuji do Excelu, nebo přímo do formátu, který
potřebujete pro vaše další zpracování.

Z pořízených dat o příchodu a odchodu zpracuji
docházku dle individuálního zadání.

A navíc:
Zaokrouhluji zahájení a ukončení docházky
dle nastaveného diskriminantu
Automaticky tvořím přestávky dle nastavení
s ohledem na potencionální faktickou přestávku
Neprodleně mohu informovat odpovědnou
osobu o práci pracovníků přesčas, o víkendu,
mimo směnu nebo o práci v noci

Jsem Adam – asistenční
software s nadčasovým
docházkovým systémem
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www.chsystem.cz, www.adamassistant.com

Spojíme všechna vaše pracoviště
do jednoho celku, ať jsou kdekoli na světě
Vaše práce dostane zcela nový rozměr a vy si sami určíte,
jaké konkrétní informace chcete dostávat. Z jednoho místa
tak budete mít nepřetržitý přehled o veškerém dění na
pracovišti včetně možnosti tyto události 24/7/365 ovlivnit.
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