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+  Pokročilé zpracování docházky
+  Rychlý náhled odpracovaných hodin a přesčasů
+  Virtuální terminál na PC pro záznam docházky ,,od stolu"
+  Online kontrola přítomnosti zaměstnanců na pracovišti
+  Záznam docházky pomocí biometrické čtečky otisků, číselného kódu nebo bezkontaktní RFID karty
+  Zabudovaná kamera pro snímání a dodatečné ověření identity zaměstnance
+  Neomezená rozšiřitelnost systému a přenos dat přes PC síť
+  Struktura klient-server
+  Přehledné skupiny uživatelů
+  Nastavení směn, přesčasů, nočních směn, příplatkových hodin pro učitele
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DOCHÁZKOVÝ TERMINÁL E K700



+  Instalace na server nebo lokální PC
+  Neomezený počet připojených zařízení / PC instalace
+  Připojení v rámci lokální sítě nebo vzdálených terminálů přes internet 

+  Virtuální terminál
+  Instalace na PC zaměstnance
+  Rychlá editace docházkových událostí správcem
+  Stejné funkce jako na hardwarovém docházkovém terminálu
+  Evidence docházky ve vzdálených malých provozech
+  Záznam příjezdu až po reálném příchodu na pracoviště

+  Rychlý výpočet údajů o docházce
+  Kontrola vlastního aktivního/pasivního salda
+  Porovnávání údajů za různá období

+  Export dat pro výpočet mzdy
+  Tiskové sestavy průchodů terminálem
+  Kompletní docházkový list zaměstnance 
+  Export do mzdových systémů 

DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE EDO 3

+  Online zjišťování stavu zaměstnanců
+  Kontrola přítomnosti na pracovišti

Váš distributor

www.tssgroup.cz
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