Pracovníci
Základní informace

Na této stránce

Tato záložka slouží k pidávání nových pracovník, nastavování jejich možností ve Výkazu
práce, i pro obnovu hesla pracovníkm, jež ho zapomnli. K dispozici je též export seznamu
pracovník.

Omezení možnosti smazání pracovníka
Pracovník nemže být smazán, pokud existují s ním spojené záznamy v Docházce, Rozpisu práce,
i Knize jízd.
Taktéž pracovníka nelze odstranit z útu, pokud má nastavenou nákladovou, i fakturaní sazbu nebo
pracovní úvazek.
Ped úplným smazáním pracovníka je tak nutné vše zmínné odstranit. Doporuujeme zvážit
alternativní možnosti, v podob zákazu pístupu do systému, i ukonené platnosti pracovníka v ásti Zá
kladní údaje pracovníka.

Nový pracovník
Na tomto formulái se provádí nastavení pracovníka, které je rozdlené do ástí: základní údaje,
zadávání záznam, oprávnní a pevný terminál.

Základní údaje

Do tohoto formuláe se udává, jak se pracovník jmenuje
Více informací k nastavení základních údaj

Zkratka

Kratší oznaení pracovníka, pro jeho
rychlejší identifikaci, i snazší filtrování
záznam.

Jméno a Píjmení

Z tchto dvou polí je povinné pro založení
pracovníka pouze Píjmení. Jméno slouží
pro pesnjší identifikaci.

E-mail

Je povinným polem pro založení
pracovníka. Na uvedený e-mail budou
pracovníkovi zaslány pihlašovací údaje.
Dále bude e-mail používán pro pihlášení
pracovníka.

Telefon

Telefonní íslo, na které lze pracovníka
kontaktovat.

Poznámka

Libovolné doplkové informace k
pracovníkovi.

Používané agendy

Zaškrtnutím lze pracovníkovi povolit
používání nkteré z tchto agend. Další
nastavení agend v ásti Nastavení - Agendy.

Podklad pro mzdy z agendy

Zde si lze vybrat, z kterých záznam má být
pracovníkovi poítán podklad pro výpoet
mzdy.
Tvorbu podkladu pro výpoet mzdy
naleznete na úvodní stránce v ásti „Tiskové
sestavy“.

Zakázat pístup do systému

Po dobu, kdy je zaškrtnuta tato volba,
pracovník nemá možnost použít své
pihlašovací údaje, pro pístup do útu. V útu
pracovník stále existuje a správci s ním
mohou pracovat dle svých standardních
možností. Více o správcovských
možnostech v ásti Pracovníci - Oprávnní.
Jakmile je pracovníkovi opt povolen pístup
do systému, je mu na e-mail zasláno nov
vygenerované pístupové heslo.

Platnost ukonena

Je-li zaškrtnuta tato možnost pracovník
nemže po pihlášení zadávat nové
záznamy. Nadále však mže stávající
záznamy upravovat nebo mazat, nemá-li
tyto možnosti omezeny jiným zpsobem (viz
další omezení v Pracovník - Základní údaje,
nebo Pracovník - Nastavení).
Pracovníci, i správci, kteí mají oprávnní
k zobrazování záznam jiných pracovník,
zakládání nových záznam za jiné
pracovníky, jejich úpravy, i mazání – tyto
možnosti u „pracovníka s ukonenou
platností“ pozbývají.
V pípad, že má pracovník nkterá
z administrátorských oprávnní, tato mu
zstávají. Více v ásti Pracovník - Oprávnní.
Platnost pracovníka lze obnovit.

Zadávání záznam

V rámci tohoto formuláe je vybíráno, do jakých agend bude pracovník zadávat absence a pestávky. Dále se zde nastavuje, jestli bude možné, aby se záznamy

Více informací k pokroilému nastavení
Používání absencí

Urení, jestli se pracovníkovi budou
absence nabízet k zadání v docházce,
rozpisu práce nebo obou.

Používání pestávek

Urení, jestli se pracovníkovi budou
pestávky nabízet k zadání v docházce,
rozpisu práce nebo obou.

Kontroly pi zadávání

Záznamy mohou být pracovníkovi zapsány
pouze do dní v uvedeném rozmezí.
Pi omezeném zptném zadání nelze pidávat
záznamy více dní do minulosti, než je
ureno.
K omezení zptného zadání lze povolit asov
omezenou výjimku, v rámci které má
pracovník možnost mnit veškeré starší
záznamy. Výjimka koní po uplynutí
vybraného data.

Umožnit asové pekrývání záznam

Pokud je zaškrtnuto, je umožnno, aby
pracovník zadal víc pracovních záznam v
asových pásmech, které se vzájemn
pekrývají. Pokud zaškrtnuto není, aplikace
bude hlásit, že druhý záznam do stejného
asu nelze zadat, jelikož pracovník tou
dobou dlal nco jiného.

Umožnit zadání neúplných záznam

Pokud je zaškrtnuto, je možné
synchronizovat i záznamy, ve kterých
nebudou vyplnna všechna povinná pole.

Uzavení období

V uzaveném obdobní již pracovník nebude
moci záznamy zadávat, ani mnit. Období je
uzavíráno až po vybrané datum.

Oprávnní
Zvýšená oprávnní zpístupují pracovníkovi ve Výkazu práce pro web možnosti rzných nastavení. Dále pak tato oprávnní zpístupují ve Výkazu práce pro web a

Více informací k oprávnním
Správce systému

Správce systému má v aplikaci plná
oprávnní a pístup ke všem dostupným
funkcím, nastavením a záznamm.

Správce Docházky

Správci docházky je zpístupnna karta Sledo
vané lokality a možnost jejího nastavování.
Jsou mu zpístupnny záznamy docházky
ostatních pracovník a možnost jejich úprav.
V kart Obecné má zpístupnny všechny
možnosti pro záložky: innosti, Úvazky
pracovník, Pracovní doba, Svátky.
Bližší informace k jednotlivým zpístupnným
možnostem jsou k dispozici v píslušných
ástech dokumentace.

Správce Rozpisu práce

Správci Rozpisu práce jsou zpístupnny
karty Vlastní pole a Sazby a možnost jejich
nastavování.
Jsou mu zpístupnny záznamy Rozpisu
práce ostatních pracovník a možnost jejich
úprav.
V kart Obecné má zpístupnny všechny
možnosti pro záložky: innosti, Úvazky
pracovník, Pracovní doba, Svátky.
Bližší informace k jednotlivým zpístupnným
možnostem jsou k dispozici v píslušných
ástech dokumentace.

Správce Knihy jízd

Správce Knihy jízd mže nahlížet do
záznam všech vozidel. Také tvoit,
upravovat a mazat k vozidlm záznamy i za
jiné pracovníky.
V kart Kniha jízd má zpístupnny všechny
možnosti pro záložky: Vozidla, Dvody jízd,
Prostoje a Sazby.
Bližší informace k jednotlivým zpístupnným
možnostem jsou k dispozici v píslušných
ástech dokumentace.

Správce Výdaj

Správce Výdaj mže nahlížet na všechny
uložené výdaje. Také mže tvoit, upravovat
a mazat výdaje jiných pracovník.
Bližší informace k jednotlivým zpístupnným
možnostem jsou k dispozici v píslušných
ástech dokumentace.

Správce Zakázek a Fakturace

Správce Zakázek a Fakturace má
zpístupnny tyto agendy a má mže užívat
všechny jejich možnosti.
Bližší informace k jednotlivým zpístupnným
možnostem jsou k dispozici v píslušných
ástech dokumentace.

Oprávnní k sazbám

Zaškrtnutím se uruje, jestli má pracovník
k záznamm, které jsou pro nho viditelné,
možnost vidt nastavené nákladové, i
fakturaní sazby a pípadn je pro jednotlivé
záznamy upravovat.

Ke komu má pístup

Volba pracovník, ke kterým bude mít tento pracovník pístup v rzném rozsahu oprávnní.
Úplný pístup: Umožní pracovníkovi vidt,
mnit, mazat a vytváet záznamy jiného
pracovníka, v agendách Docházka, Rozpis
práce a Kniha jízd. Také pracovníkovi
umožní schvalovat rozpis práce jiného
pracovníka.
Vidt (Rozpis práce, Docházku, Knihu
jízd): umožní pracovníkovi nahlížet na
záznamy jiného pracovníka, ve zvolených
agendách.
Mnit (Rozpis práce, Docházku, Knihu
jízd): povolí pracovníkovi záznamy jiného
pracovníka mnit, mazat a vytváet je za nho,
ve zvolených agendách.
Schvalovat rozpis práce:
povolí pracovníkovi schvalovat, nebo
zamítat záznamy o práci jiného pracovníka.
Pracovníkovi s právem schvalovat/zamítat
záznamy se v rozpisu práce zane
zobrazovat tlaítko „Schválení“ a záložka Zá
znamy ke schválení.

Kdo k nmu má pístup

Volba pracovník, kteí budou mít k tomuto pracovníkovi pístup v rzném rozsahu oprávnní.
Úplný pístup: Umožní jinému pracovníkovi
nahlížet na záznamy tohoto pracovníka,
mnit je, mazat a vytváet je za nho,
v agendách Docházka, Rozpis práce a
Kniha jízd. Také jinému pracovníkovi
umožní schvalovat rozpis práce tohoto
pracovníka.
Vidt (Rozpis práce, Docházku, Knihu
jízd): umožní jinému pracovníkovi nahlížet
na záznamy tohoto pracovníka, ve
zvolených agendách.
Mnit (Rozpis práce, Docházku, Knihu
jízd): umožní jinému pracovníkovi záznamy
tohoto pracovníka mnit, mazat a vytváet je
za nho, ve zvolených agendách.
Schvalovat rozpis práce: umožní jinému
pracovníkovi schvalovat, nebo zamítat
záznamy o práci tohoto pracovníka.
Pracovníkovi s právem schvalovat/zamítat
záznamy se v rozpisu práce zane
zobrazovat tlaítko „Schválení“ a záložka Zá
znamy ke schválení.

Oprávnní k zakázkám

Pracovníkovi lze piadit tato oprávnní k zakázkám:
Zadávat záznamy: Pracovník s tímto
oprávnním mže zaznamenávat, že
odvedená práce, absolvované cesty, i jiné
výdaje vznikly kvli plnní této zakázky.
Pracovníkovi bez tohoto oprávnní nebude
zakázka ani zobrazena pi vytváení
záznamu.
Vyhodnocovat: Oprávnní vyhodnocovat
zakázku umožní pracovníkovi podívat se
na její vyhodnocení v agend zakázky.
Pracovník tak bude mít možnost podívat se
na bilanci zakázky, stav rozpotu a další
užitené informace. K dispozici bude mít
také tiskové výstupy, nebo export.
Schvalovat rozpis práce: Pracovník bude
moci schvalovat nebo zamítat záznamy o
práci na této zakázce. Více informací o
procesu schvalování naleznete v ásti Zázna
my ke schválení.
Pracovníkovi je možné dát oprávnní pouze
k zakázkám, kterým byla v jejich nastavení
zaškrtnuta možnost „Omezit pístup k
zakázce pomocí oprávnní“.
Oprávnní k vozidlm

Pracov
níkovi
lze
piadit
tato
oprávn
ní
k vozidl
m:
Vidt: Pracovník mže nahlížet na veškeré
jízdy vozidla.
Mnit: Zahrnuje oprávnní „vidt“ a pidává
možnost zaznamenávat své jízdy s tímto
vozidlem.
Pracovníkovi je možné dát oprávnní pouze
k vozidlm, kterým byla v jejich nastavení
zaškrtnuta možnost „Omezit pístup k
vozidlu pomocí oprávnní“.

Pevný terminál
Tato ást slouží k nastavení identifikace pracovníka v pevném docházkovém terminálu.
Pracovníka lze v terminálu identifikovat pouze výbrem jména, nebo zvolit nkterý ze zabezpeených
zpsob. Tmi jsou osobní pin, ip, nebo otisky prst naskenované do systému. Je možné mít
nastaveno i více zpsob pihlášení najednou.

Více informací k nastavení pro docházkový terminál
Manuální pihlášení

Zakázán
o–
znemožn
í
manuální
pihlášení.
Povoleno
–
pracovníkovi bude k pihlášení stait na
terminálu vybrat své jméno.
Povoleno – pomocí PIN – pracovník se
bude pihlašovat zadáním ty íslic, které mu
zvolí správce útu.

ipy

V této ásti jsou pouze zobrazena ísla ip,
které byly pracovníkovi piazeny. Piadit ip
lze pouze pímo v nastavení na pevném
terminálu.

Otisky prst

Pro identifikaci otiskem prstu je teba mít
v systému nahrány ti skeny jednoho prstu.
Sken otisku prstu je možné nahrát bu ze
souboru v poítai, nebo naskenováním pímo
na pevném terminálu.

Obnova hesla
Použitím
této
možnosti
bude
pracovníko
vi na jeho
e-mail (i na
jiný, který
bude
uveden)
odeslána
zpráva s odkazem pro vytvoení nového pihlašovacího hesla.
Heslo si mže obnovit také sám pracovník – viz ást - Zapomnli jste heslo?

Uzavít období
V uzaveném obdobní
oznaení pracovníci již nebudou moci záznamy zadávat, ani mnit. Období je uzavíráno až po
vybrané datum.

Pracovní prostedí - Informace k ovládání tabulky s pracovníky a popis tlaítek Zobrazit, i Exportovat
naleznete v ásti Základní ovládání.
Související - Po nastavení pracovníka v této ásti ješt doporuujeme podívat se na ásti
dokumentace Obecné - Úvazky pracovník a Rozpis práce - Sazby.

