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Docházka ron SoFTwarE
Docházkový systém slouží k evidenci docházky, sledování pohybu zaměstnanců v průběhu pracovní doby,  

k přípravě podkladů pro zpracování mzdové agendy. Používáním docházkového systému dosáhnete omezení 

chybovosti při zpracování dat o docházce, zvýšení pracovní morálky a vyloučení neoprávněných přesčasových 

hodin.



Docházka ron SoFTwarE

Systém eviduje a zpracovává data pořízená na docházkových a přístupových terminálech. Umí definovat 

směny, plánovat pracovní dobu a následně vše vyhodnotit srovnáním se skutečnou docházkou. naše 

Docházka se nespoléhá jen na časový fond, ale je schopna pracovat také se mzdovými položkami  

(bonus za docházku, odměny).

zpracovaná data o docházce lze přehledně tisknout nebo exportovat do mzdových a výrobních systémů.

poDnikEjTE S přEhlEDEm
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Naše ProDukty Používají sPolečNosti s tisíci Nebo jeN Desítkami 
zaměstNaNců. imPlemeNtací v růzNých oborech Dokazujeme 
variabilitu a komPlexNost Našeho řešeNí (automobilový Průmysl, 
stavebNictví, eNergetika, PlyNáreNství, voDohosPoDářství, 
zDravotNictví, fiNaNce a baNkovNictví, státNí sPráva…).

mámE SpokojEnÉ zákaznÍkY
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 + activa
 + alPs electric czech
 + baumax sloveNsko
 + ceNtroPeN
 + feroNa
 + fortuNa
 + hettich čr
 + letov letecká výroba

VYbranÉ rEFErEncE

 + marius PeDerseN
 + městskÉ ÚřaDy
 + PegatroN
 + PetceNter cz
 + syráre Ň bel sloveNsko
 + toWer automotive
 + ÚřaDy Práce



Docházka 
inFormacE o proDUkTU

____________________________________________________________
proč zaVÉST DocházkoVý SYSTÉm?

zabýváme se docházkovými systémy již mnoho let. své zku-
šenosti i poznatky zákazníků vždy implementujeme do svých 
aplikací. Docházka není pro nás jen sledování příchodu  
a odchodu zaměstnanců. 

Našim docházkovým systémem si výrazně zjednodušíte přípra-
vu dat pro mzdy. Program automaticky počítá příplatky, přesča-
sy, nároky na stravenky. Pomocí výpočtů vám zautomatizujeme 
výpočet bonusů za docházku, odměny zaměstnanců. software 
obsahuje velké množství exportů do mzdových systémú.

poDnikEjTE S přEhlEDEm

 + zkušeNosti s imPlemeNtacemi 
Docházkových systÉmů

 + vlastNí kaPacity Pro vývoj harDWare
 + maximálNí ProPojeNí harDWare  

a softWare
 + mNožství Datových můstků (imPort  

a exPort Dat) Na jiNÉ systÉmy

VýhoDY našEho řEšEnÍ



Docházka
inFormacE o proDUkTU

____________________________________________________________
rozšiřUjÍcÍ moDUlY

iNtraWeb 
umožňuje pracovat s docházkou prostřednictvím internetového 
prohlížeče.

PláNováNí kaPacit 
nahradí komplikované plánování směn nepřetržitých a více-
směnných provozů, sledování zákonných přestávek na oddych.

výroba 
slouží k evidenci práce na zakázkách a střediscích.

visitor 
je určen pro evidenci návštěv, které vchází do objektu firmy.
modul může být rozšířen o čtečku dokladů. jedná se o speciální
zařízení pro rychlé a spolehlivé snímání osobních dokladů.

mobilNí Docházka 
pracuje se systémy oNi systém nebo leasePlan pro sledování  
a střežení vozidel a objektů.  jednotky, které jsou umístěny 
ve vozidlech nebo mobilních objektech, se využívají k evidenci 
docházky.

služebNí cesty 
jsou určeny k výpočtu cestovních náhrad za služební cestu.

____________________________________________________________ 
SoUčáSTi DocházkoVÉho SYSTÉmU

 + Docházkové a přístupové terminály, zámky, brány, závory, 
vrata, turnikety

 + identifikační média - bezkontaktní karta nebo přívěšek, 
klíčenka s čipem dallas, otisk prstu

 + software na zpracování docházky a nastavení přístupů
 + analýza a implementace požadavků zákazníka
 + školení uživatelů a administrátorů
 + implementace propojení do nadřazeného systému
 + asistence při měsíční uzávěrce

poDnikEjTE S přEhlEDEm
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 + grafickÉ zobrazeNí Docházky zaměstNaNce
 + moDely PracovNí Doby – PraviDelNÉ, NePřetržitÉ, iNDiviDuálNí
 + výPočty PříPlatků, Přesčasů, Nároků Na straveNky
 + koNto PracovNí Doby
 + uživatelský eDitor sestav a grafů
 + exPorty Dat Do excelu, PDf a Dalších formátů

rozhoDUjÍcÍ VlaSTnoSTi
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roN software, spol. s r.o.

rudé armády 2001

733 01  karviná - hranice

ron SoFTwarE, Spol. S r.o.

tel.: +420 596 312 827

tel.: +420 603 102 448

fax.: +420 596 309 036

e-mail: software@ron.cz

e-mail: objednavky@ron.cz

web: www.ron.cz


