
Komunikace s docházkovým
systémem z jakéhokoli místa
na světě!

•• Intranet aplikace
docházkového systému

•• Přístup k datům z domu,
dovolené či služební cesty

• Funkcionalita běžného
provozu docházky

• Sledování přítomnosti

• Průchody

• Plánování

• Pracovní l ist

• Agenda osob

• Agenda středisek

• Statistiky a reporty

ANeTWebTime 11

Výhody ANeTWebTime 11
• Přístup k datům z libovolného místa kdekoliv na světě, kde
existuje připojení k internetu

• Nepotřebuje žádnou instalaci u kl ienta, stačí webový prohlížeč

• Jednoduché ovládání

• Doplněním instalace docházkového systému o WebTime
dosáhnete zvýšení efektivity práce s docházkovým systémem
a tím ještě vyšší úspory nákladů

• Plná funkcionalita vzhledem k běžnému provozu docházky

• Snadná správa a aktual izace

Aplikace ANeT-WebTime 11
je lehký klient docházkového
systému ANeT-Time.
Aplikace je určena pro
osoby zodpovědné za
docházku zaměstnanců,
tedy pro vedoucí pracovníky.
Aplikace ANeT-WebTime 11
přináší zjednodušení
přístupu uživatelů ke všem
potřebným informacím.



ANeTWebTime 11

Agenda osob a středisek
• správa osob: přidávání, zrušení
a editace osob

• správa čipů osoby: přiřazení
a zrušení čipu

• správa otisků prstů: přiřazení
a zrušení otisku

• správa modelů osoby
• správa nákladového střediska
• editovatelné uživatelské pole

SSll eeddoovváánn íí ppřřííttoommnnoossttii aa pprrůůcchhooddůů
• aktuální přítomnost osob
• přítomnost osob k určitému datu
• editace průchodů jednotl ivců a celého střediska

Plánování směn a absencí
• plánování směn osoby - je možné plánovat směny
standardních modelů (fondové a zástupné směny)
i modelů s přímým přidělováním časů

• plánování absencí
• plánování pohotovostí

ANeTAdvanced Network Technology, s.r.o.
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Pracovní list
• editace průchodů, příplatků, směn
• převody sald a přesčasů
• náhled modelu pracovní doby
• dynamické přestávky
• tisk pracovního listu
• seznam nepotvrzených a odblokování potvrzených
osob

Plánování návštěv
• Je možné plánovat návštěvu pro
konkrétní osobu na konkrétní čas
• Možnost zadat předpokládanou
délku pobytu návštěvy.




