ONI DOCHÁDZKA
Lámete si neustále hlavu s evidenciou dochádzky v teréne? Riešite neustále zbytočné časové prestoje, ku ktorým dochádza vplyvom zdĺhavých ciest do sídla firmy len za účelom zaevidovania dochádzky zamestnancov? Využili by ste
tento premárnený čas radšej pre samotnú prácu robotníkov na stavbe, ale bojíte sa, že papierová evidencia dochádzky nebude vždy vyplnená svedomito a nechce sa vám s jej kontrolou strácať čas? Presne pre vás ponúkame riešenie
v podobe dochádzkových jednotiek, pomocou ktorých vykonáte evidenciu dochádzky elektronicky a to ľahko priamo
v mieste výkonu práce, či už sa jedná o stavenisko či iné priestory.

VÝHODY ONI DOCHÁDZKA
•

Evidencia dochádzky v mieste výkonu práce (vozidlo, mobilný objekt, v teréne, v sídle firmy).

•

Dáta sú aktualizované okamžite skrze GMS sieť vo webovej aplikácii ONI system.

•

Jednoduchá integrácia do dochádzkových systémov tretích strán.

•

Nezávislosť na dostupnosti elektrickej siete.

•

Presné určenie typu dochádzkové udalosti (príchod, odchod, lekár, prestávka a pod.).

•

Zaznamenanie času aj GPS polohy dochádzkové udalosti.

•

Koniec zdĺhavým papierovým evidenciám dochádzky.

TYPY DOCHÁDZKOVÝCH JEDNOTIEK
DOCHÁDZKOVÁ JEDNOTKA OUTDOOR
Jednotka SO ZVÝŠENOU ODOLNOSŤOU určená primárne do terénu a všade tam, kde sú kladené vysoké
nároky na odolnosť zariadenia (napríklad vonkajšia stena stavebné bunky, obytných kontajnerov a pod.). Jednotka SPĹŇA CERTIFIKÁCIU IP67.
Výdrž jednotky na záložnú batériu AŽ 1 MESIAC.
Prevádzka jednotky voliteľne na 230V/12V.
(podľa zvoleného modelu)

Jednotka podporuje 2 STAVY.
(Príchod, Odchod − ľahko možno doevidovat i prestávky)

MOBILNÁ DOCHÁDZKOVÁ JEDNOTKA
Malá a ľahká jednotka URČENÁ PRIMÁRNE DO INTERIÉROV
budov či automobilov. Vzhľadom k rozmerom jednotky je možné
dochádzku prenášať a umiestniť ju ľahko prakticky kamkoľvek vďaka podložke so suchým zipsom.
Výdrž jednotky na záložnú batériu AŽ 1 MESIAC.
Prevádzka jednotky voliteľne na 230V/12V.
(bez ohľadu na zvolený model)

Jednotka podporuje 2 STAVY.
(Príchod, Odchod - ľahko možno doevidovat i prestávky)

DOCHÁDZKA
UMIESTNENÁ
NA STENE

DOCHÁDZKA
UMIESTNENÁ
VO VOZIDLE

DOCHÁDZKOVÝ TERMINÁL S NAVIGÁCIOU
Dochádzkový terminál JE VYBAVENÝ DISPLEJOM, pomocou ktorého možno ľahko navoliť požadovanú dochádzkovou udalosť. Svojou konštrukciou sa hodí predovšetkým
pre pevnú inštaláciu do interiérov budov či vozidla.
Jednotka NEMÁ ZÁLOŽNÚ BATÉRIU.
Prevádzka jednotky voliteľne na 230V/12V.
(podľa zvoleného modelu)

Jednotka podporuje ĽUBOVOĽNÝ POČET STAVOV
podľa vlastnej voľby.

PODPOROVANÉ SPÔSOBY IDENTIFIKÁCIE
Dallas čip

RFID čip/karta 125 kHz

MIFARE čip/karta 13,56 MHz

Nalepovací RFID čip

AKO TO CELÉ FUNGUJE?
VŠETKY ZÁZNAMY SÚ DOSTUPNÉ ONLINE vo webovej aplikácii ONI system.
Pre vyhodnotenie dochádzky zamestnancov je možné využiť dodávaný súbor excel, KTORÝ JE UPRAVENÝ NA MIERU
PODĽA ŽELANIA ZÁKAZNÍKA.
DOCHÁDZKY MOŽNÉ SPRACOVÁVAŤ AJ POMOCOU SOFTVÉRU TRETÍCH STRÁN, kedy sťahovanie dát z ONI
system do aplikácií tretích strán prebieha automatizovane online cez rozhranie API.
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3.

IDENTIFIKÁCIA A VOĽBA
DOCHÁDZKOVEJ UDALOSTI

SPRACOVANIE DOCHÁDZKY
V DODANOM EXCEL SÚBORE NA MIERU

2.

ONLINE ZOBRAZENIE DÁT VO WEBOVEJ
APLIKÁCII ONI SYSTEM

4.

PRENOS DÁT DO SYSTÉMOV TRETÍCH
STRÁN CEZ API

