
ONI DOCHÁZKA

Lámete si neustále hlavu s evidencí docházky v terénu? Řešíte neustále zbytečné časové prostoje, ke kterým dochází 
vlivem zdlouhavých cest do sídla firmy jen za účelem zaevidování docházky zaměstnance? Využili byste tento pro-
marněný čas raději pro samotnou práci dělníků na stavbě, ale bojíte se, že papírová evidence docházky nebude vždy 
vyplněna svědomitě a nechce se vám s její kontrolou ztrácet čas? Přesně pro vás nabízíme řešení v podobě docház-
kových jednotek, pomocí kterých provedete evidenci docházky elektronicky a to snadno přímo v místě výkonu práce, 
ať už se jedná o staveniště či jiné prostory.

• Evidence docházky v místě výkonu práce (vozidlo, mobilní objekt, v terénu, v sídle firmy)

• Data jsou aktualizována okamžitě skrze GMS síť ve webové aplikaci ONI system

• Snadná integrace do docházkových systémů třetích stran

• Nezávislost na dostupnosti elektrické sítě

• Přesné určení typu docházkové události (příchod, odchod, lékař, přestávka apod.)

• Zaznamenání času i GPS polohy docházkové události

• Konec zdlouhavým papírovým evidencím docházky.

VÝHODY ONI DOCHÁZKY

TYPY DOCHÁZKOVÝCH JEDNOTEK

Jednotka SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ určená pri-
márně do terénu a všude tam, kde jsou kladeny vysoké 
nároky na  odolnost zařízení (například venkovní stěna 
stavební buňky, obytných kontejnerů apod.). Jednotka 
SPLŇUJE CERTIFIKACI IP67.

Výdrž jednotky na záložní baterii AŽ 1 MĚSÍC.

Provoz jednotky volitelně na 230V/12V.
(dle zvoleného modelu)

Jednotka podporuje 2 STAVY.
(Příchod, Odchod – snadno lze doevidovat i přestávky)

DOCHÁZKOVÁ JEDNOTKA OUTDOOR



Malá a lehká jednotka URČENÁ PRIMÁRNĚ DO INTERIÉRŮ 
budov či automobilů. Vzhledem k rozměrům jednotky lze do-
cházku přenášet a umístit ji snadno prakticky kamkoliv díky 
podložce se suchým zipem.

Výdrž jednotky na záložní baterii AŽ 1 MĚSÍC.

Provoz jednotky volitelně na 230V/12V.
(bez ohledu na zvolený model)

Jednotka podporuje 2 STAVY.
(Příchod, Odchod – snadno lze doevidovat i přestávky)

DOCHÁZKOVÝ TERMINÁL S NAVIGACÍ

Docházkový terminál JE VYBAVEN DISPLEJEM, pomocí 
kterého lze snadno navolit požadovanou docházkovou udá-
lost. Svou konstrukcí se hodí především pro pevnou instala-
ci do interiérů budov či vozidla.

Jednotka NEMÁ ZÁLOŽNÍ BATERII.

Provoz jednotky volitelně na 230V/12V.
(dle zvoleného modelu)

Jednotka podporuje LIBOVOLNÝ POČET STAVŮ 
dle vlastní volby.

MOBILNÍ DOCHÁZKOVÁ JEDNOTKA

DOCHÁZKA 
UMÍSTĚNA 
NA ZDI

DOCHÁZKA 
UMÍSTĚNA 
VE VOZIDLE



PODPOROVANÉ ZPŮSOBY IDENTIFIKACE

Dallas čip RFID čip/karta 125 kHz MIFARE čip/karta 13,56 MHz Nalepovací RFID čip

JAK TO CELÉ FUNGUJE?

VEŠKERÉ ZÁZNAMY JSOU DOSTUPNÉ ONLINE ve webové aplikaci ONI system.

Pro vyhodnocení docházky zaměstnanců lze využít dodávaný soubor excel, JENŽ JE UPRAVEN NA MÍRU DLE PŘÁNÍ 
ZÁKAZNÍKA.

DOCHÁZKU LZE ZPRACOVÁVAT TAKÉ POMOCÍ SOFTWARU TŘETÍCH STRAN, kdy stahování dat z ONI system 
do aplikací třetích stran probíhá automatizovaně online skrze rozhraní API.

IDENTIFIKACE A VOLBA 
DOCHÁZKOVÉ UDÁLOSTI1.

ONLINE ZOBRAZENÍ DAT VE WEBOVÉ
APLIKACI ONI SYSTEM2.

ZPRACOVÁNÍ DOCHÁZKY V DODANÉM
EXCEL SOUBORU NA MÍRU3. PŘENOS DAT DO SYSTÉMŮ TŘETÍCH 

STRAN SKRZE API4.
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