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Společnost Tetronik, v.d. je český výrobce elektronických systémů.
Nosným produktem firmy jsou vyvolávací a docházkové
systémy.
Docházkový systém je velmi jednoduchá, přesto ucelená forma
práce s údaji o docházce zaměstnanců s mnoha možnými výstupy.
Koncepce docházkového systému je velmi jednoduchá.
U vstupu je umístěn docházkový terminál, kde si zaměstnanci
pomocí identifikačního média (kontaktní nebo bezkontaktní čip/
karta) registrují příchod, různá přerušení a na konci směny také
odchod. Je možno vybírat více druhů odchodu ze zaměstnání
- např. návštěva lékaře, služební cesty, dovolenou, „paragraf”,
přestávky, atd.
V systému je tak patrné, v kolik kdo přišel a odešel. Pak je pouze
otázkou chvilky zpracovat tyto údaje v software a vypracovat
list docházky zaměstnance.

Docházkový systém tedy svým uživatelům nabízí mnoho přínosů:
Kompletní podklady pro výpočet mezd zaměstnanců - Při správném nastavení vlastností systému,
konkrétně pracovních plánů zaměstnanců, lze ze systému získat kompletní informace o odpracované
době zaměstnance oproti pracovnímu plánu, o přesčasech, o vybrané dovolené, atd. Dále pak o době,
kdy byl zaměstnanec mimo firmu pracovně (a případně má nárok na proplacení stravného). Systém
může data exportovat i přímo do mzdového systému, odpadá tak tedy podstatná část administrativy,
spojené se zpracováním mzdového ohodnocení zaměstnanců (např. Fluxpam, Helios, Helios Red, Kosys,
Obis, Pamica, PAP Mzdy, Premier, Spin, Syslink, Target, Asei)
Okamžitý přehled o přítomnosti, respektive o důvodu nepřítomnosti zaměstnanců
Saldo odpracované doby - každý zaměstnanec si na vybraných terminálech může zobrazit aktuální
stav. Tedy kolik má nadpracováno, nebo kolik hodin mu schází
Kontrola problémových zaměstnanců - docházkový systém lze napojit na GSM bránu. Systém pak
lze nastavit tak, že nadřízený pracovník obdrží textovou zprávu, například v situaci, kdy problémový
zaměstnanec přijde pozdě. Přesný online přehled příchodů/odchodů.

Další výhody docházkových systémů FLEXIS (FLEXibilní Informační Systém):

www.tetronik.cz

Český výrobce - systém komunikuje v češtině, je uzpůsoben pro mzdovou legislativu ČR, rychlý servis
(žádné čekání na dovoz náhradních komponentů ze zámoří)
Flexibilita - stavebnicová koncepce systému a výběr z širokého množství komponentů vyhoví jak malým
tak i velkým firmám.
Kompatibilita - systém může být kdykoliv rozšířen o další jednotky a také o přístupový nebo jídelní
systém.
Šetření mzdových prostředků - docházka je přesně rozklíčována a tak se minimalizují prostoje, případně
se vyplácí mzda za skutečně odvedenou práci.

