DOCHÁDZKOVÝ SYSTÉM
KONICA MINOLTA
Jednoduché prihlasovanie cez panel multifunkčného zariadenia
Bez nákladných investícií – využívate to na čo ste zvyknutí
Ušetrí čas a zvýši efektivitu práce
Presné podklady pre mzdové oddelenie
Žiadne zdĺhavé inštalácie a konfigurácie – všetko prebieha v cloude

Dochádzkový systém
Konica Minolta
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KOMPLETNÉ RIEŠENIE
EVIDENCIE DOCHÁDZKY
Investícia do riešenia dochádzkového
systému vás nemusí vyjsť vždy draho.
Pokiaľ už vlastníte multifunkčné
zariadenie Konica Minolta, postačí Vám
k tomu pár euro mesačne. Všetko čo
vám totiž stačí je panel multifunkčného
zariadenia. Získate okamžitý prehľad
o odpracovanej i neodpracovanej dobe
vašich zamestnancov. Znížite a spresníte
prácu mzdovému oddeleniu tým, že budú
mať včas presné a bezchybné podklady.
Tie sa automaticky môžu importovať

do mzdového systému, čím ušetríte
čas svojim zamestnancom, ktorí sa už
nemusia venovať vypĺňaniu pracovných
výkazov. To všetko bez zdĺhavých
inštalácií a nastavení – dochádzka funguje
v cloude. Automatické aktualizácie,
rýchle spustenie služby, okamžitý prístup
k dátam, či automatické zálohovanie
tvoria moderné riešenie evidencie
dochádzky zamestnancov v každej
inovatívnej firme, úrade, či spoločnosti.
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HLAVNÉ PRÍNOSY SLUŽBY
CLOUDOVÉ RIEŠENIE – ŽIADNE
STAROSTI A NÍZKE NÁKLADY

UŠETRÍTE ČAS A ZVÝŠITE
EFEKTIVITU PRÁCE

	Rozloženie investície na malé mesačné splátky nezaťaží
vaše investície

	Spracovanie dochádzky prebieha automaticky
a všetky údaje máte okamžite k dispozícii

	Využívate to čo už máte k dispozícii, k prihláseniu Vám
stačí multifunkčné zariadenie

	Inštalácia, konfigurácia a preškolenie v rámci
jediného dňa

	Automatické zálohy, aktualizácie, žiadna potreba servera

	Dáta a výsledky môžu byť prepojené na ďalšie systémy,
ktoré už využívate

	Garantovaná dostupnosť služieb

	Žiadne zdĺhavé inštalácie – všetko prebieha v cloude

JEDNODUCHÝ SPÔSOB
PRIHLASOVANIA

PRESNÉ PODKLADY
PRE MZDOVÉ ODDELENIE

	Prihlasovanie prostredníctvom multifunkčného
zariadenia Konica Minolta

	Reporty pre mzdové oddelenie získate kliknutím
jediného tlačidla

	Rozličné spôsoby prihlásenia: kartou, PINom
alebo odtlačkom prsta

	Zrýchlenie doby spracovania podkladov ušetria
administratívnu prácu a tým ušetria finančné náklady
spojené so spracovaním miezd

	Jednoduché prihlásenie pomocou webového
prehliadača aj mimo pracoviska

	Jednoduché prepojenie s ekonomickými
a mzdovými systémami

AKTUÁLNA
PRÍTOMNOSŤ
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PREČO DOCHÁDZKOVÝ SYSTÉM
OD KONICA MINOLTA?
 nikátne prihlasovanie pomocou panelu
U
multifunkčného zariadenia

Dostupnosť dochádzkového systému
24 hodín denne

Nastavenie pracovných dôb, prerušení, tarifných
intervalov s následným exportom do mzdových
systémov

Intuitívny prehľad aktuálneho stavu prítomnosti,
či aktuálneho salda

Prívetivé a jednoduché používateľské rozhranie

Prihlásenie zamestnanca pomocou karty, PINu,
či odtlačku prsta, prípadne cez webové rozhranie

Možnosť prístupu odkiaľkoľvek a kedykoľvek

Možnosť generovania pracovných plánov

Import údajov z personálneho systému a rôzne
stupne oprávnení prístupov k dátam

Sledovanie denných či mesačných štatistík
v prehľadných reportoch
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