
PS Access Control

Описание на софтуера
част 2- модул смени



 

Тук се въвеждат видовете смени, техните “Начало” и “Край”.  



От графата “Брой на почивките” излиза модула “Списък почивки на смяна”, 
където описваме всички възможни почивки и тяхната продължителност.



В Редакция / Администриране / Настройки се задават основните параметри за 
пресмятане на работното време 



Числова ос на работното време

По ранен 
вход

Начало на 
работно време

Край  на 
работно време

По късен 
изход

Вход  закъснение По ранен изход

Продължителност на работното време 
-планирана

Продължителност на работното време 
-реална

Това е диапазона на работно време на служителите, в който очакваме влизане и 
излизане. 
Ако имаме вход или изход в този диапазон, софтуера ще го прецени като 
нормално присъствие и ще го приравни към планираното работно време .
Ако имаме вход или изход извън този диапазон, софтуера ще го прецени като не 
регламентирано присъствие, ще го обозначи в забележката като <ИЗВЪН 
ГРАФИК> и ще го оцвети в жълто. Работното време ще се изчисли 
индивидуално .



Настройка на параметрите на работното време при сменен режим



В “Персонал” е добавена нова колона <ДЛЪЖНОСТ>. Достатъчно е веднъж да 
напишем длъжността и тя излиза в падащо меню за избор .



Добавена е нова функционалност - <график на смените>.
Графика може да се направи :
                       1. За всички отдели
                       2. Индивидуално –за посочения отдел



Избира се периода, за който се прави графика.



В координатната система (отдел / ден от месеца ), кода на смяната се избира 
от падащо меню.
В графата “Планирани”, се появяват броя на часовете, които са равни на броя 
на работниците в отдела х продължителността на смяната х броя на 
работните дни. 



Ако желаем да направим индивидуален график на някой работник в отдела, 
трябва да маркираме отдела и с десен клик на мишката  да изберем от менюто 
<ИНДИВИДУАЛЕН ГРАФИК>



В координатната система (работник / ден от месеца), се избира от падащо 
меню, кода на смяната. В графата планирани, се появяват броя на часовете, 
които са равни на продължителността на смяната х броя на работните дни. 
Ако се налага работника да работи , при необходимост, повече от една смяна в 
денонощието, можем в полето да поставим и втори код, като софтуера 
проверява дали не се застъпват смените.



В Справката на работното време са добавени колоните:
  Планирано общо време – взема се от графика
  Общо време – взема се от реалното присъствие
  Планирано чисто време = Планирано общо време – Сумата  от всички почивки
  Чисто време = Реалното присъствие – Сумата  от всички почивки – 
Санкцията за не чекиране за вход или изход.
Ако работника не се чекира през почивката ,софтуера  го означава в 
забележката  <Извън  График и го оцветява в жълто>.



В справката на графика за работното време са добавени колоните,
които отчитат отсъствията през периода на графика, разделени по видове. 
Това позволява автоматично попълване на  форма 76 и нейното отпечатване,
за което е необходимо да има инсталиран офис пакет. 



За въпроси и повече информация
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