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Описание на софтуераОписание на софтуера



 
  Достъпа до системата е разрешен само на 
лицата,на  които са им дадени права



    В функцията “Наблюдател” получаваме 
информация за всички събития в реално време



    Контролера реагира на всички събития 
и своевременно изпраща необходимите 
съобщения



Регистрация Работно ВремеРегистрация Работно Време

имаме, когато притежателя на картата има право 
да се регистрира на четците за вход или 
изход, но няма право да премине през 
съоръжението, което заключва вратата

 Разрешен Достъп Разрешен Достъп 

имаме,когато притежателя на картата има право да 
премине през съоръжението,което заключва 
вратата, като Регистрацията Работно Време става 
автоматично по подразбиране



ОТДЕЛИОТДЕЛИ

Фирмено разделение на 
хората, които     имат 
еднакво работно време.

    Бързо , лесно и удобно създаване , 
добавяне , редакция и премахване на отдели.

    Задаване права на достъп на целия отдел



ПЕРСОНАЛПЕРСОНАЛ  

Хората, които работят 
на територията на 
фирмата .



Бързо , лесно и удобно създаване , добавяне , редакция и премахване, на персонал.Задаване права на достъп на всеки работник.

  Ако кликнем с десен бутон на мишката на някое 
име от персонала , се появява меню в което,можем 
да маркираме ,че няма да му се отчита работното 
време – на шефа разбира се 



Възможност за определяне на вида на 
отсъствието и неговия период .
Ако не е определено от тук ,отсъствието 
остава по подразбиране безпричинно.







Възможност да се редактират правата на достъп 
на работника индивидуално – ако се налага.

   След  натискане <Добре>се появява надпис 
Програмиране Четци с което се актуализират 
правата във всеки контролер. 



Тук се правят основните настройки на 
четците в Контролен панел - четци 



Записват се IP адресите на контролерите и 
се активизират 



Определя се името на 
входно-изходната точка

Определя се предназначението на входно-изходната точка от 
падащо меню се избира: 
 
                                                                          WORKTIME_BEGIN
                                                                          WORKTIME_END

В зависимост от това дали ще отчитаме начало и край на 
работно време или ще отчитаме само събития
 



Във < Провери статус ? > всички активни IP 
контролери и техните четци,трябва да 
рапортуват с <ОК> в отделно съобщение 
<Активни устройства>



Софтуера автоматично следи съботни и 
неделни дни.

За да следи празничните  дни , трябва да 
имаме запис на датата в тази таблица 



Тук се правят основните настройки на 
алгоритъма, по който се изчислява 
работното време



• Имаме два метода за отчитане при двойно маркиране - два 
последователни входа или изхода.
1.Работното време = (Последен Изход – Първи Вход) – Време за Почивка
2.Работното време = (Първи Изход –Последен Вход) – Време за Почивка

• За да имаме пресмятане на 
Раб.време,трябва задължително да имаме 
минимум един вход и един изход.



 Ако по някаква причина работника е пропуснал да се 
чекира,Софтуера автоматично поставя <служебно начало> или 
<служебен край> на Работното Време,като прибавя или изважда 
<Продължителност на смяната> в зависи-мост от липсващото 
събитие,оцветява го в червено в справките и от Работното време 
се изважда <Наказателно време при служебен вход/изход (часове).

• За да имаме пресмятане на Раб.време,трябва 
задължително да имаме минимум един вход и 
един изход.





 Възобновяване на работното време при връщане (часове ) – В този 
отрязък от времето , в случая ½ час,ако след изход имаме вход,то 
Работното Време се възстановява/продължава/-в справката ще излезе на 
един ред.
• Ако след изхода имаме вход,но след по дълго време от стойността, 
записа-на горе,в справката раб.време на човека ще излезе на повече от един 
ред.  Игнориране на повторено маркиране (сек.)- при стойност 

равна на посочената /в случая 5 сек. /, ако имаме чекиране на два 
последователни входа или изхода , в този период второто 
събитие се смята за невалидно.



 Това е минималното Работно Време,което е 
необходимо за да се начисли почивка , в случая то е 6 
часа.

 Стойностите в таблицата 
могат да се променят съобразно 
Изискванията на Работодателя.









кръстосана справка-редовете стават колони
на какви допълнителни условия да отговаря







Това , което сме отразили за причината на 
отсъствието ще се вижда в справката <Отсъстващ 
Персонал на Дата> , за периода , който сме нанесли. 



Това , което сме отразили за причината на 
отсъствието ще се вижда и в справката <Наличен 
Персонал на Дата>, но вече като брой хора 
отсъстващи деференцирано по видовете причини 
през периода , който сме нанесли. 



 Бърз и лесен експорт на всички 
справки в EXCEL



Възможност да си напишем точно как 
да се нарича нашата справка



За въпроси и повече информация
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