MOBILNÍ DOCHÁZKA
Součástí řešení ONI system je spolehlivá evidence docházky zaměstnanců. Pracovníci nemusí dojíždět k docházkovým terminálům v sídle firmy – evidenci docházky lze snadno provést na přenosných i pevných GPS jednotkách
ONI system. Zaznamenaná docházka je dlouhodobě archivována a lze ji jednoduše integrovat do stávajících řešení
poskytovatelů 3. stran.

VARIANTY ZÁZNAMOVÝCH ZAŘÍZENÍ
PRO DOCHÁZKU:

ŘIDIČI
V TERÉNU

SVOZ LIDÍ
AUTOBUSEM

PRÁCE LIDÍ
VENKU

GPS jednotka ve vozidle s navigací Garmin
(vč. přenosných)
přenosný terminál s navigací Garmin
docházková jednotka pro terénní využití

JAK TO FUNGUJE?
1 - Příchod
2 - Přestávka
3 - Odchod
4 - Lékař
5 - Práce u zákazníka

NAVIGACE
GARMIN V AUTĚ

DOCHÁZKOVÁ
JEDNOTKA

DOCHÁZKOVÁ
JEDNOTKA
S NAVIGACÍ

Sdílení dat
s docházkovým
software přes
rozhraní API
a webové služby

WEBOVÝ PORTÁL
ONI SYSTEM

DOCHÁZKOVÝ
SOFTWARE 3. STRAN

zaměstnanci se identifikují u zařízení
ONI system a zvolí událost docházky
informace se automaticky přenesou
do ONI system a uloží se
docházkový SW si stáhne informace
o docházce zaměstnanců z ONI system
a spojí je s firemní docházkou

Ý
JEDNODUCH
O
SYSTÉM PR
ZÁZNAM
DOCHÁZKY

MOŽNOSTI EVIDENCE DOCHÁZKY
Docházková zařízení ONI system slouží k zaznamenání identity zaměstnance, přesného času docházkové události,
typu události (např. příchod, odchod, přestávka, návštěva lékaře, služební cesta atd.) a také místa zaznamenání události, pokud je známá aktuální platná GPS poloha.
Všechny záznamy jsou uloženy ve webové aplikaci ONI system, kde je lze zpětně prohlížet. Samotné zpracování docházky se provádí v konkrétním software třetích stran. Stažení všech dat z ONI system do těchto aplikací se provádí
online přes webové služby.

JAKÉ ZPŮSOBY IDENTIFIKACE PODPORUJEME?
iButton (Dallas) čip
RFID 125 kHz
RFID Mifare 13,56 MHz
libovolné kombinace výše uvedených

Varianty jednotlivých záznamových zařízení docházky
Vzhled zařízení

Popis zařízení

Lze používat v terénu,
bez externího zdroje
elektřiny?

Lze připojit a napájet
ze zásuvky 220 V?

Kolik událostí docházky
zařízení podporuje?

GPS jednotka s připojenou
navigací Garmin

Ne

Ne

libovolný počet

Samostatný GPS terminál
s navigací pro evidenci
docházky

Ne*

Ano
(volitelně i z 12V
zapalovače)

libovolný počet

Samostatná GPS jednotka
pro evidenci docházky

Ano

Ano
(volitelně i z 12V
zapalovače)

2 (příchod/odchod)

*lze vyrobit i variantu se záložní baterií

Záznam docházkových událostí v aplikaci ONI system
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