1

Rejestrator czasu pracy

Rejestrator Czasu Pracy (okre±lany równiez skrótowo RCP) pozwala na
zbieranie i prezentowanie informacji o godzinach przepracowanych przez
wybranych uzytkowników systemu. Rejestrator Czasu Pracy korzysta z informacji
przekazanych do systemu Vision przez urz¡dzenia RFID.

1.1

Konfigurowanie Rejestratorów Czasu Pracy

Rozdziaª ten zawiera informacje na temat zarz¡dzania Rejestratorami Czasu
Pracy oraz ich kon gurowania.
1.1.1

Lista Rejestratorów Czasu Pracy

W aplikacji Vision mozliwe jest zde niowanie wielu niezaleznych Rejestratorów Czasu Pracy. Lista Rejestratorów Czasu Pracy zawiera zde niowane
w aplikacji Rejestratory. Okno to dost¦pne jest po wybraniu opcji menu
Kon guracja->Urz¡dzenia->Rejestrator Czasu Pracy. Ponizszy rysunek
przedstawia list¦ zde niowanych w aplikacji Rejestratorów Czasu Pracy. Okno
wyposazone jest w wyszukiwark¦ w celu szybkiego odnalezienia poszukiwanego
elementu.

Rysunek 1: Lista zdefiniowanych Rejestratorów Czasu Pracy

Klikni¦cie na przycisku Dodaj powoduje wy±wietlenie okna kon guracji
nowego Rejestratora Czasu Pracy, przedstawione na rysunku. Klikni¦cie przycisku Usu« powoduje usuni¦cie zaznaczonego Rejestratora Czasu Pracy.
Klikni¦cie przycisku Mody kuj powoduje wy±wietlenie okna kon guracji
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zaznaczonego Rejestratora Czasu Pracy. Klikni¦cie przycisku Kopiuj powoduje
skopiowanie elementu. Okno to wygl¡da tak samo jak okno kon guracji nowego
Rejestratora Czasu pracy. Klikni¦cie przycisku Zamknij powoduje zamkni¦cie
biez¡cego okna.

Rysunek 2: Konfigurowanie Rejestratora Czasu Pracy

1.1.2

Konfigurowanie Rejestratora Czasu Pracy

Ponizszy rysunek przedstawia okno kon gurowania Rejestratora czasu pracy.
Tabela przedstawia poszczególne elementy tego okna.
Wª¡czony

Zaznaczenie tej opcji powoduje, ze Rejestrator Czasu Pracy jest aktywny i dost¦pny
w aplikacji Vision.

Nazwa

Nazwa Rejestratora Czasu Pracy

Opis

Dowolny ci¡g znaków zawieraj¡cy np.
przeznaczenie Rejestratora Czasu Pracy.

Strefa

Strefa, w której znajduje si¦ Rejestrator
Czasu Pracy.

Nazwa rmy

Nazwa rmy, w ramach której pracuje Rejestrator Czasu Pracy.

NIP

Numer NIP rmy, w ramach której pracuje
Rejestrator Czasu Pracy.
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REGON

Numer REGON rmy, w ramach której
pracuje Rejestrator Czasu Pracy.

OK

Zapisanie
wprowadzonych
zamkni¦cie biez¡cego okna.

Anuluj

Zamkni¦cie biez¡cego okna bez zapisywania wprowadzonych zmian.

1.1.3

i

Konfigurowanie Rejestratora Czasu Pracy w jednostce decyzyjnej Vision

Rejestrator Czasu Pracy udost¦pnia nast¦puj¡ce akcje:
•
•
•
•

zmian

Wej±cie pracownika
Wyj±cie pracownika
Wej±cie sªuzbowe pracownika
Wyj±cie sªuzbowe pracownika

1.1.3.1

Akcja: Wej±cie pracownika

Rysunek 3: Konfigurowanie akcji: Wejście pracownika
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Wywoªanie tej akcji powoduje dodanie informacji do Rejestratora Czasu Pracy o tym, ze pracownik aktywowaª wej±ciowy czytnik RFID. Kon gurowanie
tej akcji polega na okre±leniu który z pracowników aktywowaª czytnik RFID.
Wyboru pracownika mozna dokona¢ bezpo±rednio poprzez wybranie jego imienia
i nazwiska z listy rozwijanej, lub mozna skon gurowa¢ system tak, aby system
Vision przekazaª informacj¦ o tym, który z pracowników aktywowaª czytnik RFID.
Aby skon gurowa¢ takie zachowanie systemu, nalezy klikn¡¢ przycisk ze znakiem
+ znajduj¡cy si¦ obok pola wyboru pracownika, a nast¦pnie z listy rozwijanej
wybra¢ Czytnik RFID -> Odczytany TAG. Rysunek przedstawia okno kon gurowania opisywanej akcji.
1.1.3.2

Akcja: Wyj±cie pracownika

Wywoªanie tej akcji powoduje dodanie informacji do Rejestratora Czasu Pracy
o tym, ze pracownik aktywowaª wyj±ciowy czytnik RFID. Kon gurowanie tej akcji
przebiega analogicznie do kon gurowania akcji przedstawionej w poprzednim
rozdziale.
1.1.3.3

Akcja: Wej±cie sªuzbowe pracownika

Wywoªanie tej akcji powoduje dodanie informacji do Rejestratora Czasu Pracy
o wej±ciu pracownika przez wej±cie sªuzbowe. Wykonanie tej akcji nie wpªywa na
liczenie czasu pracy wybranego pracownika. Kon gurowanie tej akcji przebiega
analogicznie do kon gurowania akcji przedstawionej w poprzednim rozdziale.
1.1.3.4

Wyj±cie sªuzbowe pracownika

Wywoªanie tej akcji powoduje dodanie informacji do Rejestratora Czasu Pracy
o wyj±ciu pracownika przez wyj±cie sªuzbowe. Wykonanie tej akcji nie wpªywa na
liczenie czasu pracy wybranego pracownika. Kon gurowanie tej akcji przebiega
analogicznie do kon gurowania akcji przedstawionej w poprzednim rozdziale.

1.2

Raporty Rejestratora Czasu Pracy

Gromadzone przez Rejestrator Czasu Pracy dane mog¡ zosta¢ zaprezentowanie uzytkownikowi aplikacji Vision w postaci zestawie« dobowych oraz
zestawie« dla pojedynczego pracownika. Ponizszy rysunek przedstawia okno
zestawie« generowanych przez Rejestr Czasu Pracy.
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Rysunek 4: Okno przedstawiajace
˛ zgromadzone przez Rejestrator Czasu Pracy
wartości

W centrum okna znajduje si¦ lista zawieraj¡ca zgromadzone dane. Zawarto±¢
wy±wietlonej listy zalezy od tego, w jaki sposób uzytkownik chce, aby dane byªy
prezentowane, oraz od wybranego Rejestratora Czasu Pracy. W prawym górnym
rogu okna znajduje si¦ wybór Rejestratora Czasu Pracy, z którego dane powinny
zosta¢ prezentowane. Ponizej znajduj¡ si¦ okna Data oraz Pracownik. Je±li
wybrane zostanie okno Data, nalezy wybra¢ interesuj¡c¡ dat¦, co spowoduje
wy±wietlenie listy pracowników oraz sumarycznej ilo±ci czasu jaki sp¦dzili
oni w pracy w wybranym dniu. Je±li natomiast wybrane zostanie okno Pracownik, nalezy wybra¢ pracownika oraz zakres czasowy. Klikni¦cie przycisku
Pokaz spowoduje wy±wietlenie listy dni z wybranego zakresu czasowego oraz
sumarycznej ilo±ci czasu jak¡ wybrany pracownik sp¦dziª w pracy w wybranych
dniach. Zaznaczenie wiersza i klikni¦cie na przycisku Szczegóªy powoduje
wy±wietlenie okna zawieraj¡cego szczegóªow¡ list¦ okresów pracy pracownika
w wybranym dniu. Okno to zostaªo przedstawione na rysunku 5.
Liczb¦ godzin sp¦dzonych przez pracownika w pracy mozna mody kowa¢. Okno
mody kacji godzin pracy dost¦pne jest po zaznaczeniu na li±cie wybranego
dnia i klikni¦ciu przycisku Edytuj. Okno to zostaªo przedstawione na rysunku
6. Aby zmieni¢ liczb¦ przepracowanych godzin nalezy wybra¢ now¡ liczb¦
godzin oraz zatwierdzi¢ wybór przyciskiem OK. Je±li warto±¢ przepracowanych
godzin zostanie zmieniona, na li±cie w oknie przegl¡du danych wy±wietlona
zostanie informacja o rzeczywistej i zmody kowanej warto±ci ilo±ci godzin
przepracowanych przez pracownika w danym dniu.
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Rysunek 5: Okno zawierajace
˛ szczegóły wybranego dnia dla wybranego pracownika

Rysunek 6: Okno modyfikacji czasu pracy pracownika
1.2.1

Eksport raportów

Rejestrator Czasu Pracy daje mozliwo±¢ eksportu zgromadzonych danych
w postaci raportów. Okno kon gurowania raportu dost¦pne jest po klikni¦ciu
przycisku Raporty w oknie przegl¡du danych. Okno to zostaªo przedstawione
na rysunku 7.
W górnej cz¦±ci okna znajduje si¦ wybór typu raportu. Rejestrator Czasu
Pracy pozwala na wygenerowanie dwóch typów raportów.
• Pojedy«czy pracownik - raport z wybranego zakresu czasowego dla
wybranego pracownika
• Wszyscy pracownicy - raport z wybranego zakresu czasowego dla wszystkich pracowników
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Rysunek 7: Okno konfigurowania raportu

Nast¦pnie nalezy wybra¢ pracownika (je±li wybrany zostaª raport dla pojedynczego pracownika) oraz zakres czasowy, który ma zosta¢ obj¦ty przez raport.
Kolejno nalezy wybra¢ format raportu. Rejestrator Czasu Pracy daje uzytkownikowi mozliwo±¢ zapisu raportu do pliku w formacie CSV, wygenerowania pliku,
który mozna zaimportowa¢ w systemie CDN Optima oraz SageSymfonia. Klikni¦cie przycisku Generuj powoduje wygenerowanie raportu. Przy zapisie raportu do
pliku CSV oraz do pliku dla aplikacji CDN Optima, aplikacja zapyta uzytkownika
o wskazanie pliku docelowego.
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