Rozpis práce.
Základní informace
Toto je hlavní formulá agendy Rozpis práce.Slouží k zaznamenávání vykonané práce
jednotlivými pracovníky. Správci v tomto formulái mohou kontrolovat pracovníky pomocí
nastavitelné tabulky, i soutového panelu. Záznamy vykonané práce mohou být použity jako
podklad pro výpoet mzdy pracovníka, pokud má v nastavení zvolenu tuto variantu. K dispozi
ci jsou také pehledné tiskové sestavy a možnost exportu.

Exportovat "Pehledné vyhodnocení dle pracovník"
Obsahuje následující tabulky a grafy pro vyhodnocení: základní pehledová tabulka, odpracované
hodiny dle msíc, odpracované hodiny dle dn v týdnu, pomr vykonané práce a placených absencí,
absence dle dn v týdnu, absence dle msíc, porovnání absencí, práce dle pracovník a dn v týdnu,
práce dle zakázek, práce a absence dle pracovník, msíní práce dle pracovník, odpracováno dle
pracovník, k fakturaci.

Exportovat "Pehledné vyhodnocení dle zakázek"
Obsahuje následující tabulky a grafy pro vyhodnocení: základní pehledová tabulka, poet hodin na
zakázkách, práce na zakázce dle pracovník, práce na zakázce dle msíc, práce na zakázce dle
lenní zakázky, k fakturaci.

Nový záznam
Na
tomto formulái se vybírá, jakého pracovníka se záznam týká, co pracovník dlal za innost a od kdy,
do kdy jí vykonával. Alternativní možností je zapsat do záznamu celkový as, který pracovník
inností strávil. Rozšiující funkcí je zadat stejný záznam do více dní souasn. Pro vtší variabilitu
možností záznamu, jsou k dispozici vlastní pole .
Poslední ást, kterou formulá zahrnuje je možnost urit, kvli jaké zakázce pracovník innost
vykonával, jak finann nákladné využití tohoto pracovníka bylo, jestli bude práce fakturována
zákazníkovi a pípadn kolik bude za práci fakturováno.

Na této stránce

Více informací k zadání nového záznamu o vykonané práci
Pracovník

Zde se provádí výbr pracovníka, ke kterému se pracovní záznam bude vztahovat. Pidávat pracovníky, upr
Obecné - Pracovníci.
Datum

Výbr data, do kterého bude zapsán tento
záznam docházky.

Vybrat více dní

Je-li zaškrtnuto, pole „Datum“ umožní v kalendái vybrat více dní. Jakmile je tvorba záznamu dokonena, je

innost

Zde se vybírá, jaká innost bude v rámci tohoto záznamu zapsána. Pidávat innosti, upravovat jejich nastav
Obecné - innosti.
Od, do

Do tchto polí se vypluje as, kdy pracovník
s danou inností zaal a kdy skonil. Pi zadání
obou hodnot Výkaz práce zobrazí, kolik
asu pracovník inností strávil.

Zadat potem hodin

Je-li zaškrtnuto, pole „Od, Do“ se zmní na
pole „Poet hodin“. V takovémto pípad se do
záznamu nevypluje, v kolik hodin pracovník
s inností zaal, nýbrž kolik hodin danou
inností celkov strávil.

Popis

Zde pracovník mže zapisovat podrobnjší
informace rzného charakteru, o
vykonávané innosti.

Zakázka

V tomto míst je urováno, k jaké zakázce se vybraná innost vztahuje. Pidávat zakázky, upravovat jejich nas
Zakázky .
lenní zakázky

V tomto míst je urováno, k jaké ásti zakázky se vybraná innost vztahuje. Pidávat rozlenní zakázek, upravo
Zakázky - lenní zakázky .
Fakturovatelné

Je-li zaškrtnuto, záznam bude dostupný
v agend Fakurace, kde je možné zaadit jej
do podkladu k fakturaci. Zaškrtnutí
„fakturovatelné“ je možné pednastavit pímo
v nastavení zakázky, ke které se záznam
vztahuje.

Vlastní pole

Vlastní pole jsou pídavkem pro pípady, kdy
by nestailo vyplování polí, která jsou
standardn k dispozici pi zapisování rozpisu
práce. Vlastní pole se pidávají, upravují, i
maží v ásti Rozpis práce - Vlastní pole.

Sazby

Zde se zobrazuje a dle nastavení oprávnní
pípadn i dá mnit, jakou hodinovou sazbou
je pracovník odmován za vykonanou práci
a jaká hodinová sazba je fakturována
zákazníkovi, za hodinu práce na jeho
zakázce.
Více k základnímu nastavení sazeb v ásti R
ozpis práce - Sazby.
Pokud je nkterá ze sazeb upravena oproti
základnímu nastavení pro daného
pracovníka, je to vyznaeno zaškrtnutým
polem „Upravená sazba“

Vytisknout
Po kliknutí na toto tlaítko je k dispozici nkolik tiskových
výstup.
Tiskové výstupy zahrnují pracovníky a záznamy které byly
v tabulce vybrány k zobrazení.

Více informací k tiskovým výstupm
Rozpis práce

Na výstupech se zobrazují základní údaje
o pracovníkem vykonané práci, pehledn
rozdlené na jednotlivé dny.
Za každého zobrazeného pracovníka bude
vytvoen nový pdf list. Mezi listy se dá ve
výstupu pepínat.

Souhrn dle pracovník

Tiskový výstup, který je rozlenn na zakázky. Dle tohoto rozlenní je dále pehledn zobrazováno, kolik asu na
Souhrn dle zakázek

Tiskový výstup, který je rozlenn na jednotlivé pracovníky. Dle tohoto rozlenní je pehledn zobrazováno, koli

Schválení

Využitím tohoto tlaítka je možné záznamy o práci oznait
Záznamy ke schválení

, která je k tomuto procesu o nco lépe uzpsobená, nicmén v pípad poteby lze schválení/zamítnutí
zvolit i zde. Výhodou tohoto tlaítka oproti vyhodnocování záznamu v ásti „Záznamy ke schválení“
je, že lze zmnit stav již vyhodnocených záznam a znovu se rozhodnout, jestli mají být schváleny,
zamítnuty, nebo dány do stavu „ke schválení“.
Více informací ke schvalování záznam
Schváleno

Záznamy jsou vyhodnoceny jako „v poádku
“ a schváleny.

Zamítnuto

Záznamy jsou vyhodnoceny jako
nepravdivé, nekompletní apod., tedy jsou
zamítnuty. Pi zamítnutí je možné uvést
dvod.

Ke schválení

Záznamy budou dále ekat na schválení, i
zamítnutí.

Pracovní prostedí - Informace k ovládání tabulky se záznamy, vysvtlení soutového panelu a popis tlaítek Zobrazit, i Exportovat naleznete v
ásti Základní ovládání.
Nastavení - Možnosti práce v Rozpisu práce jsou ovlivovány volbami v sekcích Obecné a Nastavení.
Propojení s ostatními verzemi - Rozpis práce lze zaznamenávat také pomocí aplikace pro mobilní telefon , i pro PC .

