
Súčasťou riešenia ONI system je spoľahlivá evidencia dochádzky zamestnancov. Pracovníci nemusia dochádzať  
k dochádzkovým terminálom v sídle firmy - evidenciu dochádzky možno jednoducho vykonať na prenosných aj pev-
ných GPS jednotkách ONI system. Zaznamenaná dochádzka je dlhodobo archivovaná a možno ju jednoducho inte-
grovať do existujúceho riešenia poskytovateľov 3.strán. 

MOBILNÁ DOCHÁDZKA

JEDNODUCHÝ 

SYSTÉM PRE  

ZÁZNAM  

DOCHÁDZKY

NAVIGÁCIA 
GARMIN V AUTE

DOCHÁDZKOVÁ
JEDNOTKA

DOCHÁDZKOVÝ 
SOFTWARE 3. STRÁN

Zdieľanie dát 
s dochádzkovým 

software cez 
rozhranie API 

a webové služby 

DOCHÁDZKOVÝ 
TERMINÁL 

S NAVIGÁCIOU

PRÁCA ĽUDÍ 
VONKU

ZVOZ ĽUDÍ 
AUTOBUSOM

VODIČI 
V TERÉNE

WEBOVÝ PORTÁL 
ONI SYSTEM

VARIANTY ZÁZNAMOVÝCH ZARIADENÍ PRE 
DOCHÁDZKU:

 GPS jednotka vo vozidle s navigáciou Garmin  
 (vr. prenosných)

 prenosný terminál s navigáciou Garmin
 dochádzková jednotka pre terénne využitie

AKO TO FUNGUJE?

 zamestnanci sa identifikujú pri zariadení  
 ONI system a zvolia udalosť dochádzky

 informácie sa automaticky prenesú do  
 ONI system a uložia sa

 dochádzkový SW si stiahne informácie  
 o dochádzke zamestnancov z ONI system  
 a spojí ich s firemnou dochádzkou



Dochádzkové zariadenie ONI system slúži k zaznamenaniu identity zamestnanca, presného času dochádzkovej  
udalosti, typu udalosti ( napr. príchod, odchod, prestávka, návšteva lekára, služobná cesta atď.) a tiež miesta zazna-
menania udalosti, pokiaľ je známa aktuálna platná GPS poloha.
Všetky záznamy sú uložené vo webovej aplikácii ONI system, kde ich je možné spätne prehliadať. Samotné spraco-
vanie dochádzky sa vykonáva v konkrétnom software tretích strán. Stiahnutie všetkých dát z ONI system do týchto 
aplikácií sa vykonáva online cez webové služby.

MOŽNOSŤ EVIDENCIE DOCHÁDZKY

AKÉ SPÔSOBY IDENTIFIKÁCIE PODPORUJEME?
 iButton (Dallas) čip
 RFID 125 kHz
 RFID Mifare 13,56 MHz
 ľubovoľné kombinácie vyššie uvedených

Varianty jednotlivých záznamových zariadení dochádzky

Záznam dochádzkových udalostí v aplikácii ONI system       

Vzhľad zariadenia Popis zariadenia

GPS jednotka s pripojenou 
navigáciou Garmin

Samostatný GPS terminál 
s navigáciou pre evidenciu 
dochádzky 

Samostatná GPS jednotka 
pre evidenciu dochádzky

Možno používať  
v teréne, bez externého 
zdroja elektriny? 

Nie

Nie*

Áno 

Možno pripojiť  
a napájať zo zásuvky 
220V?

Nie

Áno 
(voliteľne aj z 12V 
zapaľovača)

Áno 
(voliteľne aj z 12V 
zapaľovača)

Koľko udalostí  
dochádzky zariadenie 
podporuje?

 ľubovoľný počet

 ľubovoľný počet

2 (príchod/odchod)

*Možno vyrobiť aj variantu so záložnou batériou
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