PROFESJONALNE SYSTEMY INFORMATYCZNE

REJESTRACJA CZASU PRACY wersja 1.29 (Windows)
Charakterystyka systemu
System Rejestracja Czasu Pracy słuŜy do szczegółowego rozliczania pracowników zatrudnionych w
Państwa firmie (instytucji). System RCP ma moŜliwość wymiany danych z systami kadrowopłacowymi za pomocą eksportu i importu danych. KaŜdy pracownik jest przypisany w okresie
„od - do” do konkretnego harmonogramu, który zawiera informacje o typie rozliczeń, sposobie
traktowania przerw, moŜliwości nadgodzin itp. W miesiącu pracownik moŜe być przypisany do
kilku harmonogramów, o ile okresy przypisań nie zachodzą na siebie. Ewidencja czasu pracy
odbywa się na podstawie danych zarejestrowanych przez czytnik karty magnetycznej.
W systemie zaimplementowano 6 typów harmonogramu:
Typ 01 - czas pracy w stałych godzinach
Typ 02 - czas pracy w ruchomych godzinach
Typ 03 - czas pracy z normą dzienną
Typ 04 - czas pracy z normą okresową
Typ 05 - czas pracy nienormowany
Typ 06 - czas pracy nienormowany niezaleŜny
Poszczególne funkcje systemu zostały przedstawione na poniŜszym ekranie:

Strona 1/2

FINUS Sp. z o.o.
70-638 Szczecin, al. Parkowa 28/14, tel. (091) 4220206, (091) 4220290, tel./fax (091) 4220206, e-mail: finussc@finus.com.pl
03-822 Warszawa, ul. Grochowska 341/309, tel./fax (022) 6987872, e-mail: finuswa@finus.com.pl

PROFESJONALNE SYSTEMY INFORMATYCZNE

Czytniki kart magnetycznych rejestrują WE i WY z i do zakładu, a poszczególne rodzaje WE i WY
zostały opatrzone unikalnymi kodami czasu pracy. W oparciu o harmonogram poszczególne
godziny WE i WY pracownika w kaŜdym dniu zostają przetworzone na ogólną ilość godzin czasu
pracy. Dopuszcza się określoną przez uŜytkownika tolerancję dla konkretnych godzin WE i WY.
Opcja ewidencji czasu pracy uruchamiana jest za okres dla: wybranego pracownika, komórki lub
firmy.
System posiada wiele definiowalnych parametrów takich jak limit dzienny godzin, czas po jakim
oblicza się nadgodziny lub tolerancje spóźnień dla pracownika.
Analiza i zarządzanie czasem pracy odbywa się według określonego schematu. Dla konkretnego
pracownika sprawdzane są kolejne dni z okresu rozliczeniowego w rejestracji czasu pracy. W
ramach poszczególnych dni wykonuje się następujące działania:
• sprawdzany jest harmonogram, do którego w danym dniu jest przypisany pracownik,
• identyfikowany jest typ harmonogramu, który wymusza zastosowanie konkretnego
algorytmu przekształcania godzin obliczonych na podstawie godziny WE i WY, na
godziny w ramach określonego czasu pracy.
Kody czasu pracy wskazują równieŜ na typ godziny w kartach pracy modułu Płace systemu
Kadrowo-Płacowego, tak aby było moŜliwe przeniesienie danych z ewidencji czasu pracy na
miesięczne karty pracy.
Na podstawie zaewidencjonowanego czasu pracy generowane są następujące raporty:
• zestawienie zdarzeń,
• zestawienie niepoprawnych zdarzeń,
• zestawienie przepracowanych godzin, spóźnień, nadgodzin, niedoboru godzin,
• miesięczna karta godzin pracy,
• rozliczenie czasu pracy.
W systemie łącznie opracowano ponad 20 wydruków wyczerpujących zapotrzebowanie
uŜytkowników na informacje o czasie pracy.
W chwili obecnej system RCP współpracuje z następującymi czytnikami kart magnetycznych:
IMM (Instytut Maszyn Matematycznych), MICROMADE oraz ROGER
Na Ŝyczenie moŜemy połączyć system z dowolnymi czytnikami kart.
System jest systemem wielostanowiskowym pracującym w architekturze klient-serwer. Danymi
zarządza SQL-wy serwer bazy danych.
Referencje:
Crown Packaging Sp. z o.o. w Goleniowie
Sąd Okręgowy w Toruniu
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