1. Úvod
Systém evidencie dochádzky WATT je určený na evidenciu a spracovanie dochádzky
a odpracovaného času s možnosťou využívania identifikačných kariet
Aplikácia INFOS umožňuje zamestnancom sledovať svoju dochádzku, založenú na spracovaní
údajov získaných zo snímačov identifikačných kariet.
Na UKF je pre zamestnancov s pružným pracovným časom stanovená pevná časť pracovnej
doby od 8:30 do 15:00.

2. Pre
ezeranie dochádzzky cez sy
ystém INFOS
Systém dochádzkyy v sebe zah
hŕňa funkciuu, ktorá um
možňuje kažždému zameestnancovi prezrieť
u dochádzkku (chýbajú
úce, navyšee odpracované hodinyy, evidenciuu služobnýých ciest
si svoju
a pod.) pomocou výstupných
v
zostáv.

Vstup d
do systému
Evidencciu dochádzky zabezpečuje inform
mačný systém WATT um
miestnený nna webovejj stránke
https:///watt.ukf.skk, prípadne sa do nehoo možno dosstať aj cez odkaz
o
na liššte webovejj stránky
univerziity.
V zobrazenej ponuke vyberiem
me ikonu IN
NFOS.

nutí na ňu saa zobrazí prrihlasovacia stránka s položkami
p
Osobné
O
čísloo a Heslo.
Po klikn
Do osob
bného čísla sa zadáva login totožn
ný zo systém
mom LDAP a do hesla hheslo, totožžné
s heslom
m vo všetkýých systémo
och univerziity.

Práca v systéme IN
NFOS
Po prih
hlásení sa do systému INFOS, ssa zobrazí výstupná zostava soo všetkými akciami
zaznamenanými do
ochádzkovýým terminállom.

Za hodnotou času
u sa zobrazzuje jednozznakový prííkaz inform
mujúci o fakktoch, ktoré
é nie sú
v tejto zzostave inaak viditeľné. Popis prízznakov a skkratiek je vyysvetlený vž
vždy v spodnej časti
konkréttnej zostavyy. Uvedieme
e pár príkladdov:
P – pôvodný = údaj zaznaamenaný ceez terminál
V – vložený = údaj, ktorý vložila do systém
mu oprávne
ená osoba (možno ho vidieť
v zostave prri príchode 14.2.)
O – opravený pôvodný = údaj ktorý opravila op
právnená ossoba
Z – zrušený priechod = údaj
ú ktorý oddstránila op
právnená ossoba
A – absencia = pracovníkk nebol v daaný deň na pracovisku
p
E – chyba párovania = nie
n je druhýý údaj ktorrý by uzatváral otvoreenú akciu, prípadne
p
o
otváral uzavvretú akciu
Z – nedodržaný začiatok = zamestnaanec nedod
držal začiato
ok pevnej čaasti pracovn
nej doby
K – nedodržaný koniec = zamestnannec nedodržžal koniec pevnej
p
časti pracovnej doby
d

Ikony v hornom riaadku poskyttujú nasledoovné funkcie:
tlač zo
obrazenej zoostavy na tlačiareň
obnovvenie zobrazzených dát
dovoľu
uje vybrať ttyp tlačovej zostavy, na
ajpoužívaneejšie sú 1, 5 a 19
spúšťaa generovannie vybrane
ej zostavy
umožn
ní uloženie údajov do Excelu
E
výber zobrazovanného obdob
bia – štandardne jeden mesiac
zmenaa hesla, vzh ľadom na používanie
p
centrálneho
c
o hesla je
nefunkčná
odhlássenie sa zo systému

prehľadovýý výkaz
Denný p
Počas práce so systtémom sa možno
m
strettnúť s viacerými pojma
ami, resp. ozznačeniami stĺpcov,
ktoré neemusia byť používateľo
ovi zrejmé.
Denný prehľadovýý výkaz (zo
ostava č. 119) obsahu
uje okrem detailného rozpisu mesačnej
m
štruktúrry pracovneej doby v spodnej časti výstupu aj sumarizačn
nú tabuľku.

ú vypočítané
é k aktuálneemu dňu, t.j. pokiaľ neubehol celýý mesiac, je výskyt
Súčtovéé položky sú
zápornýých hodnôt v poriadku.. Význam, jeednotlivých
h položiek je
e nasledovnný:
Dovolen
nka
Dovolen
nka – počiaatočná celko
om
Náhrada za sviatkyy
V určen
ný čas

po čet hodín a počet dní strávených
s
v danom mesiaci
m
na dovolenke
zosstatok dovo
olenky k prvvému dňu výýpisu
zappočítaný pracovný čas za štátne svviatky
dĺžžka pracovn
nej doby, po
očas ktorej bbol pracovn
ník
v ddanom mesiaci na pracovisku

+/‐
Dovolen
nka – celko
om
Obed
Za den

+/‐ prep
padnuté
Dovolen
nka – tento
o rok
Odpraco
ované

Náhradné voľno

+/‐ týžd
denné vyrovvnanie
Fond
Rozdiel

Dovolen
nka – počiaatočná min. rok
Rozdiel – absenciaa v pevnej časti

cellkový sumár času, ktorý strávil praacovník na
praacovisku navyše
zosstatok dovo
olenky k posslednému ddňu výpisu
súččet času v rámci mesiaca vyhradenného na ob
bed
dĺžžka pracovn
nej doby za mesiac,
m
ktoorú bol pracovník
na pracovisku v určený ča
as + po nej.
čass strávený na
n pracoviskku navyše ppočas mesiaaca,
ktoorý prepado
ol
ná rok na dovo
olenku na te
ento rok
dĺžžka pracovn
nej doby, kto
orú pracovnník celkovo
od pracoval v prospech
p
za
amestnávatteľa v hodin
nách a v
dň och
čass, ktorý bol určený nariadeným akko náhradné
é voľno
a jee možné ho
o čerpať v priebehu 3 m
mesiacov
čass za mesiac,, ktorý bol pracovník
p
n a pracoviskku
navvyše, prípad
dne menej
po čet hodín a počet dní, ktoré má bbyť pracovníík na
praacovisku
chýýbajúce dnii alebo dni navyše,
n
ktorré sú v nesúlade
s foondom praccovného času
do volenka, ktorá sa prenáša z minullého roka
čass, ktorý neb
bol pracovníík na pracovvisku v urče
ený čas

Výber o
obdobia
Ak sa ch
hcete pozrieeť na prehľaad svojej doochádzky za iné obdobie, než ako jje ponúkané na
začiatku
u, môžete pomocou
p
iko
ony

vyvvolať dialógové okno pre výber obbdobia.

Obdobiee sa dá voliťť buď pomo
ocou priameeho zápisu do
d buniek Dátum
D
od a Dátum do,
kliknutím
m na konkrétny mesiac a rok, alebbo tlačidlom
m Minulý mesiac, ktorýý vyberie miinulý
mesiac.

Zmena výstupnej zostavy
z
Systém INFOS je zaaložený na princípe
p
zobbrazovania dát
d vo form
me výstupnýých zostáv. Tieto
T
isté zosttavy predkladá vedúci pracoviska ako podklaady pre perssonálno‐mz dové oddelenie na
konci m
mesiaca. Ak si
s chceme prezrieť
p
inú zostavu, akko sa nám na začiatku zzobrazila vo
o
výberovvom menu

si vyberrieme zostavvu ktorú chceme a nássledne na to
o stlačíme tlačidlo
zmení a načíta vybraná zostavva.
Najčasteejšie sledovvané zostavy sú zostavyy č. 1, č. 5 a č. 19.

. Tým sa nám
n

3. Eviidencia dochádzk
d
ky
Umiesstnenie do
ochádzkov
vých term
minálov
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hlavná budovva, Tr. A. Hlinku 1, pri hhlavnom vsttupe do bud
dovy, vľavo
b
pri je
edálni, vpraavo
Hlavná budovva, Tr. A. Hlinku 1, pri vvstupe do budovy
Intternát Nitraa, B. Slančíkkovej 1, pri vvstupe do budovy,
b
v medzipriestoore, vľavo
Intternát Zobo
or, Dražovskká 2, pri vst upe do bud
dovy, v medzipriestore,, vpravo
Ob
bjekt SIT, Dražovská 4, v medziprieestore, vľavvo
Štefániková tr. 67, pri hlaavnom vstuupe do budo
ovy, vpravo
ekanáte, vľavo
Štefániková tr. 67, pri vstupe do bu dovy pri de
Ho
odžova ul.1, pri vstupe do budovyy, vľavo
Krraskova ul.1
1, pri vstupe
e do budovyy, vľavo
Náábrežie mládeže 91, prri vstupe doo hlavnej budovy, vľavo
o

Obsluh
ha dochád
dzkového
o terminállu
Dochádzkové term
minály majú nasledovnýý tvar a rozm
miestnenie ovládacích prvkov. Karrta sa
prikladáá zospodu teerminálu, kde je umiesstnený sním
mač karty.

informačný
displej

kláveesnica

snímač karty
k

Ovláda
acie prvky
y
Tlačidlo zm
meny smeru
u akcie ‐ PRÍÍCHOD / OD
DCHOD
Tlačidlo prracovná dob
ba (príchod na pracovissko/odchod
d z pracoviskka)
Tlačidlo slu
užobná cestta (príchod zzo služobne
ej cesty/odcchod na služžobnú cestu
u)
Tlačidlo ob
bed (príchod
d z obedu/oodchod na obed)
o
Tlačidlo lekkár (príchod
d od lekára//odchod k le
ekárovi)
Tlačidlo do
ovolenka (prríchod z dovvolenky/odchod na dovolenku)
Tlačidlo práceneschop
pnosť (príchhod z nemocenskej/odchod na ne mocenskú)

anie doch
hádzkovéh
ho termin
nálu

d do prácce
ály sú nastaavené tak, aby automatticky prepín
nali predpokkladanú akcciu príchodu
u alebo
u o 12:00.
k prídeme do
d zamestnaania pred 122:00, tak si zvolíte len tlačidlo
t
pra covná dobaa
k prídeme po
p 12:00, tak si zvolímee tlačidlo prracovná dob
ba
ačidlo zmen
ny smeru akkcie

a nnásledne naa to

, kktoré prepn
ne akciu na príchod.

ásledne priložíme kartu
u na spodnúú stranu terrminálu
o jej úspešnom prečítaní sa v spoddnej časti displeja zobrazí správa D
DOBRÝ DEN, čo
načí, že prích
hod bol zaznamenaný.

od z práce
k odchádzam
me z práce po 12:00, taak zvolíme len tlačidlo pracovná ddoba
k odchádzam
me z práce pred 12:00,, tak si zvolííme tlačidlo
o pracovná ddoba
následne naa to tlačidlo
o

, pom
mocou ktorého sa prep
pne akcia naa odchod.

.

.

•
•

Náásledne priložíme kartu
u na spodnúú stranu terrminálu
Po
o jej úspešnom prečítaní sa v spoddnej časti displeja zobrazí správa N
NASHLEDAN
NOU, čo
zn
načí, že odch
hod bol zaznamenaný.

Ostatn
né stavy
•

Vššetky ostatn
né stavy fun
ngujú na pri ncípe predcchádzajúcich dvoch, le n sa najprv vždy
zvvolí typ akciee.

UPOZO
ORNENIE
Pri evid
dovaní dochádzky je najprv
n
potrrebné zvoliť typ doch
hádzkovej aakcie, jej sm
mer
a až po
otom priložžiť kartu! Kaartu je pottrebné prilo
ožiť do 10 sekúnd, in ak termináál
prejde do počiato
očného stavu.
V počiaatočnom sttave prilože
enie karty k terminálu vykoná iba prístupoovú akciu
(nastan
ne otvorenie dverí) a do systém
mu evidenciie pracovného času ssa nezaevid
duje
žiaden údaj.

