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1. Základné informácie o systéme
1.1 O systéme
Systém Elasyc je multifunkčný databázový dochádzkový systém založený na moduloch, ktoré si užívateľ
poskladá presne podľa svojich potrieb.
Rôzne druhy pripojenia modulov k sieti:

12-

IP kamera podnikovej siete v externej prevádzke.
Modul Terminál na počítači v externej prevádzke pripojený k sieti cez LAN. Prístup k centrálnej
databáze je zabezpečený pomocou služby Externé pripojenie.
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Modul Užívateľ na počítači v externej prevádzke pripojený k sieti cez LAN. Prístup k centrálnej
databáze je zabezpečený pomocou služby Externé pripojenie.
Modul Terminál na tablete pripojený k internetu v akejkoľvek sieti. Prístup k centrálnej databáze
je zabezpečený pomocou služby Externé pripojenie.
Modul Užívateľ na notebooku pripojený k internetu v akejkoľvek sieti. Prístup k centrálnej
databáze je zabezpečený pomocou služby Externé pripojenie.
Modul Terminál na notebooku pripojený k LAN v hlavnej prevádzke cez WIFI.
Modul Užívateľ na notebooku pripojený k LAN v hlavnej prevádzke cez WIFI.
Modul Terminál na počítači v hlavnej prevádzke pripojený k sieti cez LAN.
Modul Užívateľ na počítači v hlavnej prevádzke pripojený k sieti cez LAN.
Modul Server na počítači v hlavnej prevádzke pripojený k sieti cez LAN.
Router v externej prevádzke.
Router v hlavnej prevádzke.
Verejný priestor internetu.
Zadávanie prechodov terminálom pomocou služby Internetový prechod terminálom cez mobilný
telefón, tablet, alebo iné zariadenie, ktoré je pripojené na internet. Nie je nutná žiadna inštalácia
softvéru. Prechod sa vykonáva cez internetový prehliadač.

Spojenie viacerých prevádzok je umožnené pomocou služby Externé pripojenie (viď ods. 8.8).
Nepotrebujete žiadne externé služby (VPN, pevná verejná IP adresa). Správa fotografií sa prevádza
priamym zápisom do databáz (v prípade VPN je možný zápis do súborového systému).
Systém je postavený na MySQL databáze (XAMPP – inštaluje sa zo základného inštalačného súboru ,
poprípade Workbench, alebo WampServer – nutnosť vlastnej inštalácie). MySQL databázu je možné
prevádzkovať aj na serveroch tretích strán (napr. pri webhostingoch), kde na vytvorenie štruktúry
centrálnej databázy slúži funkcia v Module Server. Všetky aplikácie v systéme sa priamo pripájajú
k centrálnej databáze. Pri výpadku siete pracujú aplikácie celého systému samostatne, s určitými
obmedzeniami, ktoré súvisia s priamym zápisom do centrálnej databázy. Príchody a odchody
zamestnancov sa pri výpadky databázy automaticky zapisujú do lokálnej databázy (každá inštalácia
aplikácie na samostatný PC disponuje vlastnou databázou), tým sa zabezpečí nepretržitá funkčnosť
dochádzky.
Správnosť zobrazenia je zaručená od rozlíšenia monitoru 1024 x 768 px. (aj staršie monitory v pomeru
4:3) Odporúčané minimálne rozlíšenie je 1366 x 768 a optimálne 1920 x 1080 (Full HD).

Prevádzka systému iba na počítači majiteľa:
Pre najmenšie firmy, alebo živnostníkov, stačí základný balík SMALL, ktorý obsahuje všetky moduly.
Všetky moduly aktivujete na jednom počítači, pomocou ktorého sa užívatelia budú zapisovať so
systému. Na tomto počítači sa bude tiež vykonávať kompletná správa dochádzky.

Prevádzka systému na počítači so vzdialeným prístupom majiteľa
Ak chce majiteľ spravovať dochádzku na svojom počítači, ale prístupy užívateľov zadávať na inom
počítači, taktiež mu stačí balík SMALL. Na svojom počítači si po inštalácii systému Elasyc aktivuje modul
Užívateľ. Na počítači, pomocou ktorého sa budú pripisovať užívatelia, si aktivuje modul Terminál a
Server. Tento počítač bude slúžiť ako centrálny (náhrada za server).
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1-Počítač pre zapisovanie prístupov zamestnancov s aktívnymi modulmi Terminál a Server.
Zamestnanci sa zapisujú manuálne, pomocou čítačky RFID kariet, alebo pomocou vytlačených QR
kódov.
2- Prvok siete
3- Počítač majiteľa pripojený pomocou Wi-Fi siete k centrálnemu počítaču s aktívnym modulom
Užívateľ. Z tohto počítača sa spravuje celá dochádzka.

Riešenie pre malé firmy z vlastným terminálom:

Celý systém sa poskladá presne podľa potreby zákazníka. Pri väčších podnikoch odporúčame ako
vstupný terminál Elasyc D, alebo tablet s operačný systémom windows s aktívnym modulom
„Terminál“ napojený na čítačku RFID kariet. Ale pri malých podnikoch, kde má každý svoj osobný
počítač, stačí modul Užívateľ sprevádzkovať na počítačoch zamestnancov a jeden určiť za hlavný
(náhrada servera). Modul Užívateľ dokáže plnohodnotne (až na niektoré špecializované funkcie)
zastúpiť aj Terminál aj Server.

Základné informácie o systéme
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Riešenie pre malé firmy bez terminálu:

Pre malé firmy, kde má každý zamestnanec vlastný počítač, je výhodná zostava modulov Užívateľ.
Server môže simulovať ktorýkoľvek počítač s nainštalovaným systémom. Zamestnanci sa pripisujú
manuálne cez virtuálny dochádzkový terminál.
Zákon o ochrane osobných údajov definuje nutnosť vypracovať bezpečnostný projekt pri informačných
systémoch, ktoré sú napojené na verejnú sieť a zadávajú sa do nich údaje osobitného charakteru (rodné
číslo, dátum narodenia a iné).
Systém Elasyc umožňuje pracovať v režime, v ktorom nie je nutné vypracovávať bezpečnostný projekt
(záleží od danej legislatívy štátu, v ktorom sa systém prevádzkuje). Po prepnutí systému do tohto
režimu nie je možné zadávať osobné údaje tohto charakteru. Užívateľ v tomto prípade je
identifikovateľný iba podľa mena, priezviska a identifikátorom, ktorý mu pridelil administrátor. Napriek
týmto faktom je nutné postupovať predne podľa legislatívy štátu, v ktorom sa systém Elasyc
prevádzkuje.

1.2 Základné navigačné ikony bez popisu
Rýchla pomoc k programu – Zobrazuje v oknách. Sú to rýchle informácie o jednotlivých funkciách
systému. Vždy sa vzťahuje na jednotlivé funkcie, alebo popisy, pri ktorých je ikona zobrazená.

Návod vo formáte pdf.

Webstránka projektu

Základné informácie o systéme

Informácie o technickej podpore

Rýchla pomoc k programu - Dôležité !
Otvorí informačné okno k danej službe. Väčšinou to čo sa nezmestilo na
formulár
Informácia o prihlásenom užívateľovi. Kliknutím na túto ikonu sa odhlásite
zo systému.
Refreš zobrazenia

Vyvolanie režimu prihlásenia sa pomocou RFID karty do systému

Zobrazenie údajov, ktoré sú ***

Generovanie náhodného ID Užívateľa

Zistenie duplicity nick

Generovanie QR kódu pre užívateľa

Zobrazenie väčšieho množstva zamestnancov zväčšením zoznamu

Výber celého predchádzajúceho mesiaca

Výber aktuálneho mesiaca od začiatku do dnešného dňa

Výber dnešného dňa

Výber celého aktuálneho roka

9

Základné informácie o systéme

Výber celého predchádzajúceho roka

Výber celého budúceho roka
Výber zoznamu zamestnancov na základe vlastného preddefinovaného
zadania
Uloženie označených zamestnancov do zoznamu vlastného výberu

Označenie všetkých zobrazených zamestnancov v zozname

Od značenie všetkých zamestnancov v zozname

Zobrazenie všetkých užívateľov zadaných do systému v zozname
Zobrazenie zamestnancov na základe výberu podľa zvolenej štruktúry
podniku
Export /súhrn bilancie za všetkých zobrazených užívateľov

Nasledujúce zobrazenie

Predchádzajúce zobrazenie

Export bilancie do tlačových zostáv

Export bilancie do mzdových systémov

Označiť všetky možnosti výberu exportu do mzdového systému

Odznačiť všetky možnosti výberu exportu do mzdového systému
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Označiť vlastné možnosti výberu exportu do mzdového systému

Zistená nová verzia programu

Ukončenie spusteného formulára v terminále

Informácia, že je v terminále prihlásený užívateľ. Kliknutím na túto ikonu sa
odhlásite zo systému.
Funkčné pripojenie k centrálnej databáze

Výpadok siete, nie je pripojenie k počítaču (servery), na ktorom je
prevádzkovaná centrálna databáza.
Výpadok databázového MySQL Servera na počítači (serveri), na ktorom je
prevádzkovaná centrálna databáza. Pripojenie k počítači (servery), na
ktorom je prevádzkovaná centrálna databáza je funkčné.
Prebieha aktualizácia databáz

Spustenie virtuálnej klávesnice v terminále

Zadanie prechodu terminálom je povolené (pripravené)

Zadanie prechodu terminálom je dočasne zakázané z rôznych dôvodov

Odpojené zariadenie zo sériového (COM) portu

Odpojené zariadenie GPS zo sériového (COM) portu

Základné informácie o systéme

Zariadenie GPS hľadá pozíciu

Refreš zobrazenia v terminále

Zistenie duplicity nick v terminále

Zobrazenie údajov, ktoré sú *** v terminále

Rýchla pomoc k programu v terminále – Dôležité !

Generovanie náhodného ID Užívateľa v terminále

Výber dnešného dňa v terminále

Výber celého predchádzajúceho mesiaca v terminále

Výber aktuálneho mesiaca od začiatku do dnešného dňa v terminále

Rýchle spustenie priameho zadania prechodov cez terminál
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Vyvolanie režimu prihlásenia sa pomocou RFID karty v terminále

Posun výberu prerušenia v terminále

Posun výberu prerušenia v terminále

1.3 Moduly základné informácie
Modul Užívateľ – Slúži na kompletnú správu celého systému. Nie je možné robiť zálohu centrálnej
databázy, vyberať oblasť systému a režim aplikácie (iba Modul Server).
Modul Terminál – Slúži na vytvorenie dochádzkového terminálu s prístupom pre zamestnancov
pomocou čítačky RFID kariet (simulácia klávesnice, alebo simulácie sériového COM portu ), skenovania
QR kódov pomocou web kamery, ako i manuálne zadanie užívateľov bez RFID kariet a QR kódov.
Povoľuje zadávať údaje týkajúce sa prevádzky dochádzkového terminálu. Fotografie prechodov sníma
cez pripojenú USB kameru, alebo pripojenú IP kameru v sieti.
Modul Server – Slúži na centrálnu správu systému a centrálnej databázy. Zálohuje centrálnu databázu,
Generuje konfiguračný súbor k prístupu k centrálnej databáze pre užívateľov, volí oblasť práce systému
a režim systému. Dokáže vytvoriť tabuľkovú štruktúru centrálnej databázy v operačných systémoch
Linux (MySQL) a na webhostingoch.
Na každý počítač sa inštaluje celá aplikácia Elasyc a aktivujú sa iba tie moduly, ktoré sú potrebné.

1.4 Postupnosti vo výpočtoch
Systém v prvom rade akceptuje hodnoty zadané v pracovných zmenách. Ak nie je zadefinovaná, berie
hodnoty zadefinované priamo zamestnancovi. Ak takú hodnotu zamestnanec nemá, berie všeobecne
zadanú hodnotu.

1.5 Prihlásenie do systému

Aplikácia nevyžaduje korektné prihlásenie do systému, pokiaľ nie je v systéme zadaný užívateľ. Až do
zadania prvého užívateľa pristupujete k systému ako „Admin“ s administrátorským oprávnením. Pri
prihlásení cez RFID sa po 5 sekundách nečinnosti dá prihlasovacie okno do pôvodného stavu.

Základné informácie o systéme
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1- Ikona zviditeľnenia hesla
2- Okno pre vloženie nick.
3- Označením „Pamätať si nick“ Vám systém vždy pri prihlásení tento nick vyplní do tohto okna.
Potom už stačí iba dopísať heslo.
4- Rýchla pomoc k programu.
5- Okno pre vloženie hesla.
6- Prihlásenie so aplikácie.
7- Vyvolanie prihlásenia pomocou RFID karty (nie QR kódov)

Inštalácia systému
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2. Inštalácia systému
Dôležité! Inštaláciu systému Elasyc vykonávajte pod kontom s oprávnením Administrátor! Následné
aktualizácie systému Elasyc je možné vykonávať aj pod oprávnením Užívateľ.
Po stiahnutí archívneho súboru Instal_Elasyc.zip a rozbalením sa inštalácia spustí kliknutím na
stiahnutý súbor Instal ELASYC ...... .exe.

Kliknite na „OK“.

Kliknite na „Ďalej“.

Inštalácia systému

Kliknite na „Ďalej“.

Kliknite na „Ďalej“.
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Kliknite na „Ďalej“.

Kliknite na „Ďalej“.
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Kliknite na „Inštalovať“.

Prebieha inštalácia.
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Pri konci inštalácie sa Vám spustí inštalácia MySQL servera XAMPP.

Inštalátor XAMPP vás upozorní, že máte zapnutý antivírový program. Niektoré antivírové programy
môžu zabrániť korektnému nainštalovaniu MySQL Serveru, preto sa odporúčajú ich počas inštalácie
pozastaviť, a pokračovať kliknutím na „Yes“.

Inštalátor XAMPP vás ďalej upozorní, že máte zapnuté UAC – kontrolu užívateľských kont. Ak ju
nevypnete, budete musieť zapínať MySQL server po každom reštarte počítača, nakoľko UAC nedovolí
spustenie tejto služby. O vypnutí UAC viac v ods. 11.3. Zastaviť UAC môžete aj po nainštalovaní MySQL
Servera. Pokračujte kliknutím na „OK“.

Inštalácia systému
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Pokračujte kliknutím na „Next“.

Vyberte aké súčasti systému chcete nainštalovať (minimálne MySQL). Pokračujte kliknutím na „Next“.

Inštalácia systému
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Cestu inštalácie nemeňte. Ak ju zmeníte, budete musieť MySQL spustiť manuálne, nakoľko systém
nerozpozná umiestnenie súborov servera. Pokračujte kliknutím na „Next“.

Zakliknutím tejto voľby sa Vám zobrazí webstránka s ponukami. Nechajte ju prázdnu a pokračujte
kliknutím na „Next“.

Inštalácia systému

Pokračujte kliknutím na „Next“.

Inštaluje sa MySQL Serer.
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Ak necháte zaznačené spustenie control panela, ten sa Vám po dokončení inštalácie spustí a môžete
hneď pokračovať konfiguráciou MySQL servera XAMPP podľa ods. 3. Pokračujte kliknutím na „Finish“.

Inštalácia prebehla, kliknite na dokončiť.

Program spustíte poklepaním na ikonu na ploche.

Vytvorenie databáz
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3. Vytvorenie databáz
Pri prvom spustení aplikácie sa zobrazí panel výberu jazyka. Jazyk vyberiete kliknutím na príslušnú
ikonu.

Pri prvom spustení aplikácie musíte mať spustený MySQL server XAMPP a vytvoriť databázovú
štruktúru. Ak nemáte spustený MySQL server XAMPP, informačné okno Vás upozorní a otvorí XAMP
Control Panel. Ak ste XAMPP nenainštalovali do predvolenej zložky C, ale ste zmenili cestu inštalácie,
musíte XAMPP spustiť manuálne pomocou xampp-control.exe v nainštalovanej zložke. Kliknite na
krížik vľavo od MySql (aby sa XAMPP spúšťal automaticky po štarte systému).

V prípade, ak sa vám nezobrazí možnosť kliknutia na krížik vľavo od MySql (aby sa XAMPP spúšťal
automaticky po štarte systému), ukončite XAMPP zatvorením na spodnej lište kliknutím pravého
tlačidla myši na ikonu a vyberte Quit.

Vytvorenie databáz
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Potom spustite XAMPP ako správca tak že kliknete pravým tlačidlom myši na spúšťaciu ikonu
a vyberiete možnosť „Spustiť ako správca“. Ak nepomôže ani to, postupujte podľa ods. 11.3 (budete
musieť vypnúť UAC v počítači).

Kliknete na „Yes“ v informačnom okne.

Vytvorenie databáz
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Kliknite na „Start“ vpravo od MYSQL.

Ak sa rozsvieti „MySQL“, a „Start“ sa zmení na „Stop“ máte MySQL server správne nakonfigurovaný.

Potom môžete XAMP Control Panel zavrieť. Ak na počítači prevádzkujete iný MySQL server musíte ho
pred spustením programu spustiť.

Ak máte MySQL Server funkčný, spustite asplikáciu Elasyc cez ikonu na ploche.

Vytvorenie databáz
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Kliknete na tlačidlo „Vytvoriť databázy“ a systém Vám vytvorí celú databázovú štruktúru. Ak Vás
aplikácia upozorní týmto hlásením: Databázu sa nepodarilo vytvoriť. Databáza je pravdepodobne
zaheslovaná. Postupujte podľa ods. 11.7. Po vytvorení databáz Vás systém vyzve na zaheslovanie
databázy (nechávame na vlastné uváženie).
V prípade, ak bola už databáza zaheslovaná (postupovali ste podľa ods. 11.7) ignorujte hlášku
o zaheslovaní databáze a dajte nie! Ak by ste zmenili heslo, Zablokujete tým prístup ostatným
aplikáciám k MySQL serveru. Po týchto krokoch máte aplikáciu pripravenú pre aktiváciu.

Po úspešnom vytvorení databáz sa Vám systém oznámi ich funkčnosť.

Licencie

28

4. Licencie
4.1 Aktivácia modulov
Po úspešnom vytvorení databáz nasleduje aktivácia modulov.
Systém je možné prevádzkovať iba s aktívnou licenciou. Testovaciu licenciu si automaticky
vygenerujete pomocou cenník – objednávka, kde označíte v cenníku možnosť „Licencie na skúšobné
obdobie“ a kliknete na tlačidlo „Prejsť na objednávku“.

Po vyplnení potrebných údajov kliknete na tlačidlo „Odoslať objednávku“ systém Vám vytvorí
užívateľský profil na 30 dňové testovacie obdobie a licencie. Nemusíte nijako vstupovať do
užívateľského profilu. Systém môžete ihneď aktivovať (za určitých okolností môže nastať situácia, keď
testovacie licencie podliehajú schváleniu administrátora).
Údaje potrebné k aktivácii (tie ktoré sa zadávajú do aplikácie):
prihlasovacie meno – Prihlasovacie meno (IČO alebo nick).

prihlasovacie heslo – Vami zadané hlavné heslo.

Systém každému počítaču, ktorý sa registruje týmito údajmi, automaticky online pridelí licenčný kľúč,
ak je žiadaný modul voľný.
Môže nastať situácia, keď správca licencií v podniku chce prideliť presne určený modul presne
určenému počítaču, aby si užívateľ neaktivoval viac druhov modulov, ako je žiadúce. Ku každému
modulu je možné zadať heslo pre priamu aktiváciu (napr. jeden užívateľ bude mať aktivovaný iba
modul „Užívateľ“ a iný si bude aktivovať všetky moduly). Zadanie hesla priamo k modulom zadáte vo
Vašom profile v „Licencie“.

Ak chcete, aby si 1 užívateľ mohol aktivovať iba vybrané moduly (napr. Modul Užívateľ a Modul Server),
zadajte týmto modulom rovnaké heslo do kolónky „Heslo pre priamu aktiváciu“ v profile pre správu
licencií na webovom portály, a toto heslo dajte spolu s prihlasovacím menom užívateľovi. V tomto
prípade správca licencií v podniku neposiela užívateľom hlavné heslo pre aktiváciu modulov, ale heslo
pre priamu aktiváciu. Tým sa zabezpečí, že užívateľovi sa aktivuje len ten modul, ktorý mu správca
licencií v podniku pridelil.

Licencie
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Pre lepšiu správu licencií a prípadnú identifikáciu užívateľa slúži poznámka, kde si správca licencií môže
poznamenať napr. meno užívateľa, ktorému licenciu pridelil.

Už raz aktivovaná licencia pre niektorý počítač je neprenosná, nedá sa deaktivovať a je priamo
naviazaná na hardvér tohto počítača. Z toho dôvodu je treba dbať o zvýšenú pozornosť pri prideľovaní
licenčných údajov užívateľom. V prípade zmeny hardvéru v počítači, alebo vyradenia tohto počítača
z podniku sa licencia nedá preniesť na nový počítač.

Užívateľ pri aktivácií aplikácie vstúpi do aktivácie modulov a zadá prihlasovacie meno a heslo pre
aktiváciu. Označí požadované moduly a kline na tlačidlo „Aktivovať ON-LINE“. Pri tomto úkone musí
byť počítač pripojený k internetu. Ak počítač, na ktorom prebieha aktivácia, nemá funkčné pripojenie
k internetu, namiesto tlačidla „Aktivovať ON-LINE“ kliknete na tlačidlo „Vytvoriť aktivačný súbor“.
Systém Vám vygeneruje aktivačný súbor, ktorý vložíte do webstránky v sekcii Softvér úplne na konci.

Kliknutím na „Vybrať súbor“ vyberiete umiestnenie tohto súboru a kliknutím na „Generovať licenčný
súbor“ sa Vám na webstránke vytvorí odkaz „Stiahnuť licenčný súbor“, z ktorého si stiahnete serverom
vygenerovaný licenčný súbor. Tento licenčný súbor prenesiete do počítača, ktorý chcete aktivovať
a v aplikácií kliknete na tlačidlo „Aktivovať cez licenčný súbor“. Týmto krokom sa Vám aktivujú moduly.
Iná situácia môže pri aktivácií nastať, ak moduly pre vybraný počítač už máte aktivované, ale z dôvodu
preinštalovania operačného systému (alebo iných príčin) potrebujete znovu aktivovať moduly
v aplikácií. Nakoľko pre Váš hardvér sú už licenčné údaje vygenerované a pridelené, nie je nutné ich
generovať znovu. Kliknete na „Iba obnoviť už zadanú licenciu“, zadáte prihlasovacie meno pre aktiváciu
a systém Vám sfunkční moduly, ktoré ste mali aktívne.

Licencie
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Informačné ikony viď. ods. 1.2 Základné navigačné ikony.
Informácia o prihlásenom užívateľovi.
Informácie o stave pripojenia.
Ikony systémových výberov.
Ikony vstupov do modulov – aktívne sú označené zelenou značkou.

Modul Vrátnik a Modul Kuchyňa je pripravovaný. V tomto čase ho nie je možné aktivovať.

4.2 Deaktivácia modulov – resetovanie licencie
Už raz aktivovaná licencia pre niektorý počítač je neprenosná, nedá sa deaktivovať a je priamo
naviazaná na hardvér tohto počítača. Napriek tomu je možné po dohode s technickou podporou tieto
licencie deaktivovať v niektorých výnimočných prípadoch. Po odsúhlasení možnosti deaktivácie vám
technická podpora zmení stav licencie na „Blokovaná licencia“.
De aktivácia v aplikácii po zmene stavu licencie technickou podporou:
•
•
•
•
•

Pri deaktivácii musí byť počítač pripojený k internetu.
Otvorte „Aktiváciu modulov“.
Vyplňte prihlasovacie meno pre aktiváciu licencií.
Kliknite na tlačidlo „Deaktivovať ON-LINE“.
Aplikácia sa po pripojení na servery Elasyc automaticky deaktivuje a odstráni licenčné údaje.

Licencie
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5. Základné nastavenie aplikácie
Drvivá väčšina všetkých nastavení systému (v podstate všetky okrem napojenia aplikácie so systému
a nastavenia kamier) sa týkajú IT administrátora firmy. Vo všeobecnosti platí, že ak administrátor
korektne nastaví systém, tak aplikácia bežného užívateľa si zosynchronizuje všetky nastavenia. To isté
robí pri každej zmene, ktorú administrátor v systéme spraví.
Po úspešnej aktivácii je nutné nastaviť pracovný režim aplikácie. Musíte vybrať, či má aplikácia pracovať
sama, alebo má byť súčasťou celého systému. Nainštalovaná aplikácia na počítači môže pracovať
v troch rôznych pracovných režimoch.

5.1 Systém Localhost

Počítač nie je zapojený do žiadnej siete, skupiny počítačov. Pracuje iba sám za seba. Centrálna databáza
je na tomto počítači a nie je zdieľaná so žiadnym iným počítačom.

Nastavenie: V tomto režime (je nastavený ako základný režim hneď po inštalácii) nenastavujete žiadne
údaje, prihlasovacie meno a heslo, názov databázy a IP adresa je pevne prednastavená. Môžete zmeniť
cestu na ukladanie fotografií na iné miesto, ak na preddefinovanej partícii nemáte dostatok voľného
priestoru.

Základné nastavenie aplikácie
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5.2 Systém Užívateľ

Počítač je pripojený do siete a pristupuje k centrálnej databáze, ktorá je nainštalovaná na inom
počítači, alebo serveri. Je to v podniku najbežnejší pracovný režim. Všetky aplikácie v
podnikovom systéme (mimo tej ktorá je spustená na počítači, alebo serveri, na ktorom je
prevádzkovaná centrálna databáza) by mali mať toto nastavenie.

Nastavenie: Názov centrálnej databázy je pevne preddefinovaný, užívateľ iba zadá prihlasovacie meno
a heslo pre prístup k centrálnej databáze a IP adresu počítača, na ktorom je centrálna databáza
prevádzkovaná. V prípade, že tieto citlivé údaje nechce poskytnúť administrátor zamestnancovi,
administrátor pri vytváraní centrálnej databázy vygeneruje konfiguračný súbor, ktorý odošle
užívateľom. Užívateľ si načíta konfiguračný súbor, v ktorom sú uložené všetky tieto údaje. Nič
neprepisuje ani nemení cestu, iba klikne pre kontrolu na „Overiť pripojenie“ a ak je pripojenie
funkčné dá uložiť.

Základné nastavenie aplikácie
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5.3 Systém Server

Počítač je pripojený do siete a je na ňom prevádzkovaná centrálna databáza. Simuluje server a zároveň
na ňom užívateľ môže vykonávať prácu na všetkých moduloch. Tento režim sa použije aj vtedy, ak je
centrálna databáza prevádzkovaná priamo na servery ( Windows Server 2008, 2012).

Nastavenie: V tomto režime je nutné vytvoriť prihlasovacie meno a heslo pre ostatných užívateľov, aby
sa nepripájali na My-SQL databázu cez root (administrátorský účet). Zadajte prihlasovacie meno (nové)
a heslo (nové) pre prístup k centrálnej databáze umiestnenej na Vašom počítači. Zmeňte cestu
k centrálnemu ukladaniu fotografií na nejaký všeobecne zdieľaný priečinok, ktorý si vopred pripravíte.
Keď budete zadávať cestu k tejto zložke, nezadávajte ju v tvare napr. c:\... , ale zadajte ju vyhľadaním
v sieti v tvare \\Názov_počítača_v_sieti\... . V opačnom prípade bude táto cesta pre ostatné počítače
pripojené so systému neviditeľná.
Ak máte všetky údaje nastavené kliknite na „Uložiť“. Systém vytvorí na My-SQL serveri nového
užívateľa pre prístup iba k Vašej databáze a zároveň Vás vyzve na vytvorenie konfiguračného súboru.
Ak chcete povoliť prístup iných počítačov v sieti k tejto centrálnej databáze, musíte povoliť vo firewalle
port 3306 smerom dovnútra aj von.
Zabezpečte, aby sieťový router pridelil počítaču (serveru) na ktorom je prevádzkovaná centrálna
databáza vždy rovnakú IP adresu. Ak nebude prideľovať vždy rovnakú IP adrese (napr. pri výpadku
elektriny a reštarte routera), aplikácie v sieti nebudú mať prístup k centrálnej databáze.

Základné nastavenie aplikácie
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Povolenie portov vo firewalle: Zvolíte Ovládací Panel – Systém a zabezpečenie – Windows firewall –
Rozšírené nastavenie. Kliknete vľavo na „Inbound Rules“ potom vpravo na „New Rule“. Otvorí sa Vám
okno „New Inbound Rule Wizard“ kde označíte nasledovné:
•
•
•
•
•
•

Označíte „Port“ a kliknete na „Next“.
Označíte „Specific local ports“, zadáte do okna 3306, necháte označené TCP a kliknete na
„Next“.
Necháte označené „Allow the connection“ a kliknete na „Next“.
Necháte označené všetky možnosti a kliknete na „Next“.
Napíšete nejaké meno (napr. Port 3306 Free) a kliknete na „Finish“.
To isté spravte aj s „Outbound Rules“.

5.4 Zmena cesty pre ukladanie fotografií
Ak užívateľ prevádzkuje zariadenie na počítači, v ktorom nie je dosť priestoru na lokálne ukladanie
fotografií prechodov je možné túto cestu zmeniť na iné úložisko.

5.5 Zmena hesla lokálnej databázy
Týmto krokom sa mení heslo lokálnej databázy, do ktorej sa zapisujú údaje v prípade výpadku siete.

5.6 Resetovať do továrenských nastavení
Týmto krokom vrátite kompletné nastavenie aplikácie do stavu tesne po inštalácií a vymažete databázy
na lokálnom počítači. Dostanete aplikáciu do stavu pred vytvorením databáz. Týmto resetom sa
nevymaže heslo lokálnej databázy.

5.7 Zapnúť aktualizácie
Aplikácia si kontroluje aktualizáciu pri každom spustení, ak je pripojenie k internetu funkčné. No pri
module „Terminál a Server“, ktoré bežia nepretržite, je žiadúce aspoň 1x za deň aktualizáciu
skontrolovať. Týmto krokom nastavíte zisťovanie aktualizácie vždy 1x za deň v určitú hodinu.

5.8 Jazyk aplikácie
Toto nastavenie zvolí jazyk aplikácie. Nemá nič spoločné s nastavením oblasti systému a nastavením
sviatkov v systéme.

5.9 Prvé kroky po základnom nastavení

Základné nastavenie aplikácie
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Pred prácou s aplikáciou sa odporúča spraviť. niekoľko základných nastavení.
▪
▪
▪
▪

Nastaviť „Oblasť systému“ (viac ods. 8.5) – Modul Server – Servis – Uložiť oblasť. Týmto
krokom môže zmeniť aj preddefinované sviatky a prerušenia .
Nastaviť kameru pre snímanie fotografií pri zadaní prechodu cez terminál (viac ods. 7.2) –
Modul Terminál - Nastavenie – Kamera.
Nastaviť kameru pre snímanie fotografií v Module Užívateľ (viac ods. 6.18) – Modul
Užívateľ – Systém – Nastavenie terminálu – Kamera.
Nastaviť kameru pre snímanie fotografií v Module Užívateľ (viac ods. 6.19) – Modul
Užívateľ – Systém – Nastavenie aplikácie – Kamera.

Týmito krokmi máte systém pripravený pre prácu.

Modul Užívateľ
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6. Modul Užívateľ
6.1 Základné rozhranie modulu

12345678-

Hlavné navigačné menu.
Navigačné pomocné menu ku každej hlavnej ikone menu.
3 ikony (funkcie) rýchleho výberu.
Prepínanie medzi Virtuálnym dochádzkovým terminálom a ON-LINE sledovaním užívateľov.
Virtuálny dochádzkový terminál.
Zadanie priamych prechodov vez Virtuálny dochádzkový terminál.
Oznámenia o sviatkoch a výročiach.
Rýchly náhľad bilancie za jednotlivých zamestnancov .

Užívateľovi sa zobrazuje len to menu, na ktoré má oprávnenie. Kliknutím pravým tlačidlom myši na
ľavé menu môžete vybrať tri rýchle tlačidlá, ktoré sa zobrazia vpravo od hlavného menu.
Rýchly náhľad slúži na zobrazenie aktuálneho stavu odpracovaných hodín za vybrané obdobie
prihláseného užívateľa.
Virtuálny dochádzkový terminál je plnohodnotná obdoba modulu „Terminál“, cez ktorý si môže
prihlásený užívateľ pripísať prechod terminálom. Vedúci strediska cez tento terminál zadáva prechody
svojím podradeným (ak to má v oprávneniach povolené). K tomuto terminálu nie je možné pripojiť
čítačku RFID kariet.
ON-LINE sledovanie zamestnancov – umožňuje sledovať stav všetkých zamestnancov (podľa
oprávnenia) v systéme, ako i cez aký terminál si zosnímali svoj posledný prechod.

Modul Užívateľ
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6.2 Firma – Štruktúra firmy

V tomto okne si vytvoríte štruktúru firmy, ktorá zodpovedá Vášmu podniku. Neskôr pri zadávaní
užívateľov ich priraďujete priamo do tejto štruktúry, zadávate vedúceho, vyhľadávate podľa tohoto
zadania a iné.

6.3 Firma – Práca na projekte
Práca na projekte umožňuje sledovať koľko času strávi zamestnanec nad nejakou činnosťou. Toto
meranie je vhodné najmä pre činnosti pri práci s počítačom (grafik, programátor, telefonická technická
podpora, hotline a iné činnosti, kde je dôležité mať prehľad nad stráveným časom).
Prácu na projekte si zadefinujete v Prerušeniach, kde si zvolíte Služobné prerušenie, zadáte príslušné
nároky (stravné) a označíte možnosť:

Modul Užívateľ

123456-

39

Po označení bude formulár vždy hore.
Výber Práce na projekte.
Spustenie a ukončenie záznamu.
Zahodenie spusteného záznamu.
Minimalizovanie na lištu – proces stále beží.
Zavretie formulára – bežiaci projekt sa automaticky uloží.

Ak počas spusteného záznamu zmeníte názov Práce na projekte, môžete ju ihneď spustiť. Predošlí
záznam sa automaticky uloží a nový začne počítať.
Práca na projekte sa zapisuje ako klasické prerušenie a bude figurovať aj v Bilancii dochádzky. No na
detailné filtre a zobrazenia súži Bilancia prác na projekte.

6.4 Užívateľ – Zmena hesla

V tomto okne si užívateľ mení svoje prihlasovacie heslo.

6.5 Užívateľ – Pridanie, úprava a generovanie QR kódov
Toto zadanie je rozdelené do dvoch funkčných častí - osobné údaje a pracovné údaje.

Modul Užívateľ
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Zmena práce s oknom.
Generovanie automatického ID užívateľa.
Overenie, či je zdaný nick pre užívateľa voľný.
Zviditeľnenie hesla.
Prepínanie medzi Pracovnými a Osobnými údajmi.
Uloženie zadania.
Stream videa z USB kamery, alebo 1 sekundové zobrazovanie fotografií i IP kamery.
Fotografia, ktorá sa bude ukladať do systému.
Generovanie QR kódov

40
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Pridanie užívateľa:
Nepovolené znaky v zadaní:
•
•

;
medzerník (TAB) a -

Identifikátor užívateľa (povinný, jedinečný údaj) – Pokiaľ máte zamestnancov zaradených v mzdovom
systéme pod nejakým identifikátorom, je dobré ten istý identifikátor zvoliť aj ako ID zamestnanca. Ak
chcete vygenerovať ID automaticky, systém Vám pridelí najmenšie možné voľné číslo.
Nick na prihlásenie (povinný, jedinečný údaj) – Prihlásenie do systému je možné iba zadaním nick
a Hesla. Tlačidlom vedľa zadania nick zistíte, či sa už daný nick nenachádza v systéme.
Číslo RFID karty (povinný, jedinečný údaj) - Buď zadáte toto číslo manuálne (ak ho poznáte), alebo ju
pridáte kliknutím na miesto, kde sa číslo RFID karty zadáva a načítate túto kartu cez stolovú čítačku
RFID kariet (ak čítačka nezadá korektné číslo, treba prepnúť na anglickú klávesnicu). Pokiaľ zadávate
do systému zamestnanca, ktorý nemá RFID kartu, zadáte namiesto čísla karty ľubovoľné číslo. Pri
generovaní QR kódov sa odporúča zadávať jednoduché čísla. Zvýši sa tým úspešnosť čítania QR kódov.
Denný pracovný fond – Preddefinovaný pre tohto zamestnanca. Ak nie je zadaný, systém si berie
preddefinovaný pre všetkých.
Nárok na 1 stravnú jednotku (nárok na 1 stravný lístok) – Preddefinovaný pre tohto zamestnanca. Ak
nie je zadaný, systém si berie preddefinovaný pre všetkých.
Nárok na 2 stravné jednotky (nárok na 2 stravné lístky) – Preddefinovaný pre tohto zamestnanca. Ak
nie je zadaný, systém si berie preddefinovaný pre všetkých.
Názov pracovnej zmeny – Ak nechcete prideliť pracovnú zmenu zamestnancovi vyberte prázdne
zadanie.
Heslo (povinný údaj) - Heslo si neskôr môže zamestnanec zmeniť po prihlásení so systému.
Umiestnenie v štruktúre firmy – Pri korektnom vybraní umiestnenia sa musí dané umiestnenie zobraziť
vedľa popisu napr. „Umiestnenie v štruktúre firmy: Názov umiestnenia“. Zamestnanca je možné
označiť ako :
Vedúci vybraného strediska – Zamestnanec má správu nad určitými nastaveniami a zadaniami
všetkých zamestnancov, zaradených v tomto stredisku.
Vedúci aj všetkých podstredísk – Zamestnanec má správu nad určitými nastaveniami
a zadaniami všetkých zamestnancov, zaradených v tomto stredisku a všetkých na ňom
nadviazaných podstredísk.
Vybranie fotografie pre zosnímanie tváre zamestnanca – Pri nastavenej USB kamere sa spustí stream
videa, z ktorého kliknutím na „Získať fotografiu“ získate snímok na uloženie do systému. Ak máte
nastavenú IP kameru spustí sa namiesto stream videa 1 sekundový tok snímok, z ktorého kliknutím na
„Získať fotografiu“ získate snímok na uloženie do systému.
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Generovanie QR kódov:

1- Po označení tohto okna sa po posune kurzoru (6) automaticky upraví aj veľkosť QR kódu.
2- Zobrazenie QR kódu.
3- Po označení tohto okna sa po sa aktuálne zadaná veľkosť preddefinuje po každom spustení
tohto okna.
4- Export do *.png, *.jpg, *.gif, *.bmp.
5- Refreš po zmenení veľkosti (ak nie je automatický).
6- Pohyblivý kurzor pre zmenu veľkosti QR kódu.
Pokiaľ chcete používať na prechody terminálom namiesto priameho zadania, alebo RFID kariet QR
kódy, potrebujete na počítači (tablete) s nainštalovaným modulom „Terminál“ webkameru. Systém bol
testovaný na webkamere s kvalitou videa 2 megapixely 30 fps. Na otestovanie snímania QR kódov slúži
nastavenie terminálu v module „Užívateľ“ (viac v ods. 6.18). Pri snímaní sa QR kód nesmie pohybovať
a snímanie prebehne v priebehu 1 až 2 sekúnd.
QR kódy neslúžia na primárne snímanie prechodov v systéme Elasyc. Najlepšia voľba je čítačka RFID
kariet. QR kódy slúžia ako voľba pre malé firmy a živnostníkov zamestnávajúcich niekoľko
zamestnancov, ktorí nechcú okrem kúpi licencie na softvér investovať už žiadne prostriedky (nákup
RFID kariet a čítačku) a napriek tomu chcú používať plnohodnotný dochádzkový systém bez
obmedzení.
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6.6 Užívateľ – Zoznam užívateľov

Po kliknutí na užívateľa sa zobrazí fotografia užívateľa.

6.7 Dochádzka – Telefónny zoznam

V tomto zozname je možnosť vyhľadať užívateľov podľa rýchleho vyhľadávania pomocou zadaného
textu, alebo podľa štruktúry podniku.
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6.8 Dochádzka – Prechody terminálom
Toto okno slúži na zobrazenie všetkých prechodov cez terminál a prerušení prác za všetkých
zamestnancov cez všetky terminály. Slúži zároveň na vymazávanie prechodov a ich prípadnú obnovu.

1- Ikony rýchleho výberu zamestnancov.
2- Definovanie časového rozpätia výberu. Ak označíte „Ak vymazané prerušenia“, zobrazia sa
vymazané prerušenia v zozname červeným písmom a funkčné prerušenia čiernym písmom.
3- Fotografia prechodu a možnosťou uloženia (kliknutím pravého tlačidla myši).
4- Refreš.
5- Zobrazenie prechodov. Ak kliknete pravým tlačidlom myši na niektorý prechod, zobrazí sa Vám
možnosť „Vložiť“, „Zmeniť“, „Vymazať“, alebo „Obnoviť“ prechod (poprípade skupinu
prechodov). V tomto prípade sa Vám zobrazí okno Manuálneho zadania prechodu
s prednastavenými možnosťami.
6- Prechod na Manuálne zadanie prechodov.
7- Export údajov do .xls a .xlsx
Možnosť „Zobraziť aj vymazané prerušenia“ znamená, že systém zobrazí aj údaje, ktoré boli zo systému
vymazané, alebo zmenené. Pri zmene, alebo výmaze prechodu cez terminál, alebo prerušení práce sa
tento údaj nevymaže fyzicky zo systému, ale označí príznakom zmazaný.
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Ak je zapísaný prechod terminálom spolu s pozíciou GPG, je možné túto pozíciu zobraziť na mape.
Pravým tlačidlom myši kliknite na príslušný prechod a zvoľte možnosť zobraziť na mape.

1- Voľba druhu zobrazenej mapy
2- Posuvník zmeny rozlíšenia mapy
3- Pozícia prechodu terminálom podľa zosnímanej GPS
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6.9 Dochádzka – Zadanie prechodov s príkladmi
Cez toto okno sa zadávajú klasické hromadné prechody terminálom pracovných zmien, riadnych
dovoleniek, OČR, PN a iné zadefinované pracovné prerušenia.
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Rýchla nápoveď k programu
Zoznam zamestnancov s označením, ktorým chcete prechod pridať.
Zadáte, aký prechod chcete pridať.
Najbežnejšie zadanie prechodu (prerušenia) cez terminál. Nahradzuje príchod, odchod, alebo
prerušenia inak zadávané cez dochádzkový terminál. Je tu možnosť zadať náhradu za príchod,
alebo odchod, aby sa nemuselo zadávať zvlášť napr. príchod a odchod na obed, alebo návrat
z prerušenia a odchod z práce.
Zadanie rozsahu dní a hodín. Položky tohto zadania sa zobrazujú a nezviditeľňujú podľa vyššie
nastavených hodnôt.
Štandardne Vám počas víkendov a sviatkov zadanie nevloží. No je možné pri označení
príslušného zadania aj takéto zadanie vložiť. Týka sa to hlavne zadania na viac dní napr. pri
riadnej dovolenke, alebo pracovnej neschopnosti. Riadna dovolenka sa zadáva mimo víkendov
s sviatkov a do pracovnej neschopnosti sa zarátavajú aj víkendy a sviatky.
Zapísanie prechodu do systému.
Uloženie zadania. Ak sa stáva, že nejaké zložitejšie zadanie zadávate častejšie, môžete si ho
uložiť. Ak kliknete na názov tohto uloženého zadania zobrazí sa vám ponuka, čo s ním chcete
vykonať. Po výbere Vložiť do zadania sa v okne preddefinujú prvky podľa tohto zadania.
V tomto zadaní sa zadávajú prípady, keď je zamestnanec doma a prerušenie sa mu počíta ako
celá pracovná zmena. Je to hlavne riadna dovolenka, pracovná neschopnosť, služobná cesta
a iné.
Započítanie celého zvoleného času – do pracovnej zmeny sa započíta celý čas bez ohľadu na to
koľko dní je zvolených. Využíva sa to pri služobnej ceste. Napr., ak sa zadáva zmena za 2 dni,
zadá 24 hodín. Vytvorí 1 dlhú pracovnú zmenu.
Započítanie zvoleného času za jednotlivé dni – ak keď sa zadáva za viacero dní, vytvorí
pracovnú zmenu na každý deň zvlášť v trvaní buď podľa zadefinovaného denného pracovného
fondu, denného pracovného fondu príslušne pracovnej zmeny, alebo podľa vlastného zadania.
Poznámka k prechodu. Ľubovoľný text.
Názov preddefinovaného prechodu
Zoznam preddefinovaných prechodov
Ikony rýchleho výberu zamestnancov.
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Príklad: Zamestnanci z dôvodu firemnej akcie končia o 12.00 hod. no majiteľ povolil odpísanie všetkých
o 16.00 hod.

Riešenie: Zamestnanci sa neodpisujú, ale zamestnancom pridá oprávnená osoba odchod v tento deň o
16:00 hod.

Príklad: Zamestnanec čerpá riadnu dovolenku v trvaní 14 dní (10 pracovných). Nemá zadefinovanú
pracovnú zmenu a má pracovnú dobu od 7:00 hod.

Riešenie: Zamestnancovi pridá oprávnená osoba 10 dní riadnej dovolenky v pracovné dni od 7:00 hod.
v dĺžke pracovného fondu.
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Príklad: Zamestnanec čerpá riadnu dovolenku v trvaní 14 dní (10 pracovných). Má zadefinovanú
pracovnú zmenu.

Riešenie: Zamestnancovi pridá oprávnená osoba riadnu dovolenku v pracovné dni na základe
zadefinovanej pracovnej zmeny.

Príklad: Zamestnanec je na PN v trvaní 30 dní. Nemá zadefinovanú pracovnú zmenu a má pracovnú
dobu od 7:00 hod. (zadanie PN na všetky dni je len ilustračné).

Riešenie: Zamestnancovi pridá oprávnená osoba PN na všetky dni od 7:00 hod. v dĺžke pracovného
fondu.
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Príklad: Zamestnanec je na PN v trvaní 30 dní. Má zadefinovanú pracovnú zmenu. (zadanie PN na
všetky dni je len ilustračné).

Riešenie: Zamestnancovi pridá oprávnená osoba PN na všetky dni na základe zadefinovanej
pracovnej zmeny.
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Samozrejme, ak označíte viacerých zamestnancov, pridá zadefinovaný prechod všetkým. Ak omylom
chcete zadať zamestnancovi prechod podľa zadefinovanej pracovnej zmeny a tento zamestnanec
žiadnu pracovnú zmenu nemá, systém mu prechod nezapíše a na túto skutočnosť Vás upozorní
hlásením.

6.10

Dochádzka – Prerušenia

V tomto okne sa zadefinujú všetky druhy a typy prerušení, ak môže zamestnanec mať okrem príchodu,
odchodu a návratu z prerušenia (napr. RD, PN, OČR, lekár, lekár sprievod, MD a iné).
Ak zadávate názov takému prerušeniu, ktoré sa bude zobrazovať v dochádzkovom terminále, zadajte
názov v dĺžke maximálne 2 slov, ktoré sa budú korektne zobrazovať v tlačidle.
Aplikácia pri inštalácii a tvorbe databáz vytvorí okrem pevne zadefinovaného príchodu, odchodu
a návratu z prerušenia aj ukážkové prerušenia obed, služobná cesta, riadna dovolenka, lekár, OČR, PN,
odchod súkromne. Tieto prerušenia sú najbežnejšie a je potrebné si ich upraviť podľa svojich potrieb.
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Zmena práce s oknom.
Výber prerušenia.
Druh prerušenia.
Služobné prerušenie – ako keby bol zamestnanec v práci (Služobná cesta), Súkromné
prerušenie platené – zamestnanec je súkromne doma, ale má túto dobu preplácanú zo zákona
(Pracovná neschopnosť, Ošetrenie člena rodiny a iné), Súkromné prerušenie neplatené –
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zamestnanec nie je v práci a neplynú mu z tejto neprítomnosti žiadne výhody (Obed, Prestávka
a iné), Nárokovateľné prerušenie – každý zamestnanec má zo zákona nárok na pracovné voľno
v určitom rozsahu (Riadna dovolenka, Lekár a iné). Pri nárokovateľnom prerušení musíte zadať
dobu nároku prerušenia v čase buď počet hodín nároku. napr. na lekára je nárok 7 dní – 56
hodín celkovo, alebo počet dní nároku. napr. na riadnu dovolenku – 15,5 dňa 15 dní a 50 častí
dňa.
Pokračovanie na ďalšiu časť zadania.
Ak chcete, aby toto prerušenie bolo zadané aj vtedy, ak ho zamestnanec nevyužije. Napr.
prestávka obed je zo zákona. No ak má zamestnanec obed z domu, nemusí si zapisovať toto
prerušenie, ale zapíše sa mu automaticky.
Trvanie automatického prerušenia v hodinách a minútach.
Doba, po ktorej sa má automatické prerušenie zapísať, ak si ho zamestnanec sám nezadá.
Dni, počas ktorých sa má uplatňovať automatické prerušenie.
Vrátenie späť o jedno zobrazenie.
Zadanie, či sa má dané prerušenie zobrazovať v Dochádzkovom terminále.
Či má zamestnanec počas tohto prerušenia nejaké nároky (stravný lístok).
Na ktorom mieste v rolovacej lište sa má prerušenie zobraziť. Ak má viac prerušení rovnaké
čísla, zobrazujú sa podľa abecedy.
Ak chcete, aby sa toto prerušenie automaticky zobrazovalo ako predvolené v nejaký čas, tu
nastavíte čas od a do.
Uloženie prerušenia do centrálnej databázy.
Pri exporte do mzdových systémov musí vedieť aplikácia priradiť dané prerušenie k položke
exportu. Napr. aby pri exporte riadnej dovolenky vedelo, že prerušenie RD je riadna dovolenka.
Po označení tejto možnosti sa prerušenie stane Prácou na projekte. V tomto prípade netreba
zabudnúť na nároky (stravné a pod.), nakoľko sa toto prerušenie bude zobrazovať aj v bilancii
ako služobné prerušenie.

Dôležité! Pri odstránení prerušenia sa všetky prechody terminálom, definované týmto prerušením
znefunkčnia. Budú v systéme ako odstránené.

6.11

Dochádzka – Predvolené prerušenia

V tomto okne sa zadávajú prerušenia, ktoré sa majú automaticky zobraziť v terminále ako
preddefinované. Ak užívateľ zmení v terminále prerušenie a zadá prechod („odpichne sa“), po vopred
nastavenom čase sa toto prerušenie zmení späť na preddefinované.

Dôležité! Tieto predvolené prerušenia sa nastavujú pre celý systém!
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1- Zmena práce s oknom.
2- Čas zobrazenia prerušenie v terminále Od-Do.
3- Zoznam prerušení a časov zobrazenia.
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Dochádzka – Pracovné zmeny
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1- Zmena práce s oknom.
2- Pri novom zadaní vyprázdnite zadania a hodnoty sa Vám dajú do preddefinovaného
základného tvaru. Pri úprave zadanie sa načítajú pôvodné údaje pracovnej zmeny.
3- Výstižný názov pracovnej zmeny, ID sa generuje automaticky a denný pracovný fond pre
všetkých zamestnancov zaradených v tejto pracovnej zmene.
4- Definícia pohyblivej pracovnej doby.
• Bez rozsahu časov – Nezáleží na preddefinovanom príchode a odchode. Systém skúma
iba splnený časový fond, nadčasy nad rámec pracovného fondu (pokiaľ sú povolené)
a časové úseky príchodu do práce (pokiaľ sú zadefinované)
• S definovanými časmi príchodov – pripravuje sa
• S definovanými časmi odchodov – pripravuje sa
• S definovanými časmi príchodov a odchodov – pripravuje sa
5- Pravidelná prevádzka je klasická zmena, kde zamestnanec pracuje od pondelka do piatka
v presne určenom jednom čase, alebo viaczmenná kde zamestnanec pracuje každý deň okrem
soboty a nedele rovnaký čas. Pri tejto prevádzke sa dá pracovný fond presne rozpočítať na 1
deň. Nepravidelná prevádzka je v podstate všetko ostatné. Práca počas celého týždňa v rátane
sobôt a nedieľ, kde každá zmena má iná počet hodín (ranná 9, poobedná 8, nočná 7) a iné. Tu
vždy treba vychádzať z jedného predpokladu. Ak sa dá presne určiť fond na 1 deň a nepracuje
sa cez víkend je to Pravidelná prevádzka. Ostatné je všetko nepravidelná.
6- Typ zmennosti v prevádzke.
7- Tu definujete základný príchod a odchod v hodinách a minútach pre každú zmenu.
8- Touto možnosťou povolíte prácu nadčas pred začiatkom pracovnej zmeny od určitého času.
Úsek znamená, aký čas je nutné pracovať nadčas, aby sa daný úsek ako nadčas započítal. Napr.
úsek je 15 minút. Zamestnanec pracoval 8 minút nadčas, nadčas sa nezapočíta. Zamestnanec
pracoval 23 minút nadčas, nadčas sa započíta v dĺžke 15 minút. Zamestnanec pracoval 56
minút nadčas, nadčas sa započíta v dĺžke 45 minút.
9- Grafické znázornenie času v jednotlivých zmenách podľa zadefinovaných príchodov a
odchodov.

Zadanie pracovaných zmien slúži na presne zadefinovaný rozvrh pracovného času pre zamestnancov.
Ak nezadefinujete pracovné zmeny, bude systém počítať odpracovaný čas ako celý čas odchodu
a príchodu na sekundy. Čo zamestnanec odpracuje naviac oproti predpísanému časovému fondu,
započíta ako nadčas k preplateniu.
Definovaním pracovných zmien Vám umožní presne zadefinovať napr. povolenú prácu nadčas pred
a po skončení zmeny v daných dĺžkach, pohyblivosť pracovnej zmeny a iné.

Dôležité! Pri odstránení pracovnej zmeny sa odstránia aj zadania v nastavení užívateľov.
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Dochádzka – Sviatky

V tomto okne sa definuje úprava a zadanie sviatkov a voľných preplácaných dní.

123456-

Zmena práce s oknom.
Rok za ktorý sa sviatky zobrazujú.
Dátum sviatku.
Názov sviatku.
Zoznam sviatkov za zobrazený rok.
Zadanie celej štruktúry sviatkov na celý rok

Sviatky sú preddefinované za príslušnú oblasť. Viac v ods. 8.5 Server – Nastavenie Servera

6.14

Dochádzka – Prerušenia užívateľov

Nie každý užívateľ má rovnaký nárok napr. na riadnu dovolenku (RD – nárokovateľné prerušenie).
V tomto okne zadefinujete každému užívateľovi napr. riadnu dovolenku zvlášť. V prípade, že všetci
pracovníci majú rovnaký nárok na riadnu dovolenku, nemusíte v tomto okne zadávať nič. Všetkým
bude rátaná dovolenka z hlavného zadefinovaného nárokovateľného prerušenia napr. RD.
No v prípade rozdielnych nárokov na riadnu dovolenku je potrebné v tomto okne týmto
zamestnancom ju zvlášť zadefinovať. Systém potom neberie do úvahy hlavnú zadefinovanú, ale túto
priamo zadefinovanú zamestnancovi. S ostatnými prerušeniami, ktoré je nutné zadefinovať každému
zamestnancovi zvlášť sa nakladá obdobne. V podstate asi jediné prerušenie, ktorého sa to bude týkať
je Riadna dovolenka.
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Zmena práce s oknom.
Výber prerušenia.
Výber obdobia roku.
Ikony výberu užívateľov.
Zoznam prerušené označených užívateľov.
Vlastné definovanie prerušenia jednotlivým užívateľom. Viac v ods. 6.10 Dochádzka –
prerušenia, kde je zadanie identické.

Ako posledná položka nárokovateľných prerušení sa dá nastaviť spôsob akým sa má prepočítavať
zostatok (napr. nevybraná riadna dovolenka) pri prechode na nový rok. Údaje sú totožné s ods. 6.10
Dochádzka - Prerušenia

6.15

Filtre – Bilancia dochádzky

V tomto okne sa vytvárajú všetky výstupy zamestnancov ohľadom dochádzky a časov prerušení.
Systém v prvom rade akceptuje hodnoty zadané v pracovných zmenách. Ak nie je zadefinovaná, berie
hodnoty zadefinované priamo zamestnancovi. Ak takú hodnotu zamestnanec nemá, berie všeobecne
zadanú hodnotu.
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Časové rozpätie, za ktoré sa má bilancia vytvoriť.
Výber zamestnancov pre bilanciu.
Ikony výberu užívateľov
Export / sumár za všetkých vygenerovaných užívateľov s možnosťou tlače.
Export zobrazenej bilancie do tlačových zostáv.
Súhrnné hodnoty za zvolené obdobie.
Export zobrazenej bilancie do mzdových systémov.
Súhrnné hodnoty prerušení za zvolené obdobie .
Detailné hodnoty za príslušné zmeny, alebo dni.
• Stav zmeny - Oznamuje stav napr. Nepracoval, Zmena a iné.
• Odpracovaný čas – Čas, ktorý sa ráta ako v práci (platený). Je to čas medzi odchodom
a príchodom bez Súkromného neplateného prerušenia. Pri práce nadčas je tento
nadčas už zaokrúhlený podľa daného nastavenia.
• Saldokonto – Rozdiel medzi Predpísaným denným fondom a Odpracovaným časom
• Nadčas k preplateniu - Nadčas zaokrúhlený podľa daného nastavenia. Vždy plusová
hodnota za danú zmenu.
• Stravná jednotka – Čas a počet stravných lístkov podľa daného nastavenia.
10- Ak systém generuje bilanciu pre viac ako 60 zamestnancov, rozdelí toto zobrazenie do
viacerých náhľadov. Týmito tlačidlami prepínate medzi náhľadmi.

Nie každému užívateľovi vyhovuje štandardné (základné) zobrazenie bilancie. V tomto výbere si
môžete zvoliť z viacerých druhov zobrazení, ktoré sa následne prenesú aj do výstupov do tlačových
zostáv, ktoré sú dopĺňané podľa požiadaviek užívateľov. Na základe požiadavky vieme spraviť presne
také zobrazenie a z neho aj výstup do tlačovej zostavy, aký si zákazník želá. Na zmenu zobrazenia
bilancie, ako i na zmenu tohto výstupu (bude mať vlastné špecifické označenie), má dotyčný zákazník
výhradné právo. No nič nezakazuje ostatným užívateľom používať tieto zobrazenia a zostavy, pokiaľ im
vyhovujú.
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Základné zobrazenie.
1. V súhrne (hlavičke) každého zamestnanca sa zobrazuje:
• Predpísané - predpísaný časový fond za obdobie.
• Odpracované - odpracované hodiny za obdobie aj s príslušnými prerušeniami, ktoré sa
započítavajú do odpracovaných hodín.
• Počet stravných lístkov – počet podľa definovania za obdobie.
• Saldokonto – počet hodín započítaných nad rámec pracovného fondu za obdobie.
• Nadčas k preplateniu – počet hodín k preplateniu, ak sú v zadaní pracovných zmien
povolené.
• Pracovná zmena - názov zadefinovanej pracovnej zmeny.
• Prevádzka - názov prevádzky.
2. V zozname prerušení sa nachádza:
• Zoznam súkromných neplatených prerušení s čerpanými hodnotami.
• Zoznam súkromných platených prerušení s čerpanými hodnotami.
• Zoznam nárokovateľných prerušení s čerpanými hodnotami a zo zostatkami za celý rok
podľa zadania.
• Zoznam služobných prerušení s čerpanými hodnotami.
3. Tabuľka prehľadov jednotlivých zmien:
• V tabuľke prehľadov zmien sa zobrazuje každá odpracovaná zmena samostatne. Ak je za 1
deň odpracovaných viac zmien, ďalšia zmena je označená zelenou farbou.
• Ak v pracovný deň zamestnanec nepracoval (iba pri pravidelnej pracovnej dobe pondelok
– piatok) sa daný riadok označí na červeno s údajom „Nepracoval“.
• Údaje v tabuľke sú:
▪ Deň – skratka dňa v týždni.
▪ Stav zmeny - ak v ten deň nebol zamestnanec v práci a mal byť, zadá „Nepracoval“.
Pri štandardnej zmene zadá „Zmena“. Pri celodennom prerušení zadá názov
prerušenia.
▪ Dátum a čas začiatku zmeny – pri práci cez polnoc z predchádzajúceho mesiaca sa
započíta čas od polnoci.
▪ Dátum a čas konca zmeny – pri práci cez polnoc do budúceho mesiaca sa započíta
čas do polnoci. Ak zamestnanec nepracoval, zobrazuje sa iba dátum.
▪ Predpísaný fond – zobrazuje sa ak je pravidelná zmena pondelok – piatok.
▪ Odpracovaný čas – čas, ktorý sa započítava ako čas mimo absencie bez
neplateného prerušenia
▪ Saldokonto - hodiny nad rámec pracovného fondu.
▪ Nadčas k preplateniu – hodiny k preplateniu podľa zadefinovania pracovnej zmeny
nad rámec pracovného fondu.
▪ Stravná jednotka - počet hodín započítané pre nárok na stravnú jednotku / počet
stravných lístkov za zmenu
▪ Všetky zadefinované prerušenia v systéme, aj keď si ich v daný deň zamestnanec
nečerpal
4. Základné zobrazenie je implementované do výstupov tlačových zostáv:
• Tlač s exportami – Štandard.
• Tlač s exportami – Skrátená forma.
• Excel do verzie Office 2003 – Štandard.
• Excel od verzie Office 2007 – Štandard.
• Predvolený internetový prehliadač – Štandard.
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Základný výpočet.
1. Základný výpočet bilancie nemá automatické dopočítavanie zabudnutých prechodov. Tieto
dopočítavania sa budú dorábať ako nové výpočty na základe požiadaviek zákazníkov.
2. Ak nie je korektne ukončené prerušenie návratom z prerušenia, tak toto prerušenie
neakceptuje.
3. Pri nezadanom príchode systém zadá čas príchodu čas prvej udalosti v zmene. Ak bol zadaný
iba odchod systém zmenu nevypočíta, ale zadá mínusový denný fond.
4. Ak je v zmene zadané „Celodenné prerušenie“ ostatné príchody, odchody a prerušenie
neakceptuje do tejto zmeny a vypočíta zmenu iba podľa tohto zadaného celodenného
prerušenia.
5. Systém zadá automatické prerušenie iba v prípade, ak zistí že dané prerušenie si užívateľ
nezadal.
6. Pri prekročení nárokovateľného prerušenia tento čas označí ako zostatok v mínusových
hodnotách.
7. Pri zadefinovaných viaczmenných pracovných zmenách systém dochádzku zaradí do tej zmeny,
v ktorej sa odrobil najdlhší úsek.
8. Automatické prerušenie sa zarátava iba pri odpracovanej dobe a služobnom prerušení. Pri
nárokovateľnom prerušení, súkromnom neplatenom prerušení a súkromnom platenom
prerušení sa automatické prerušenie nezapočíta.
9. Ak sú definované pre užívateľa vlastné hodnoty prerušenia, ale zadanie dátumu bilancie je
mimo týchto hodnôt, tak sa do bilancie berie všeobecne preddefinovaná hodnota (napr.
bilancia september až február – ale prerušenie užívateľa je január až december).
10. Postupnosť priority preddefinovaných hodnôt denného pracovného fondu je
1. Pracovný zmena – ak nie je:
2. Vlastný fond – ak nie je:
3. Všeobecný fond

Zobrazenie – NOV 01 (výhradné právo na zmeny)
1. V súhrne (hlavičke) každého zamestnanca sa zobrazuje:
• Predpísané - počet predpísaných hodím za obdobie zobrazené v bilancii.
• Evidované celkom – počet odpracovaných hodín aj s prerušeniami (mimo súkromných
neplatených).
• Odpracované – čisté odpracované bez prerušení (mimo služobných prerušení).
• Odpracované noc – čisté odpracované v čase definovanom pre prácu v noci.
• Počet stravných lístkov – počet podľa definovania za obdobie.
• Saldokonto – počet hodín započítaných nad rámec pracovného fondu za obdobie.
• Nadčas k preplateniu za pracovné dni / celkovo – nadčas k preplateniu (ak je povolený) za
pracovné dni mimo víkendov a sviatkov / – nadčas k preplateniu (ak je povolený) za celé
obdobie.
• Pracovná zmena – Názov zadefinovanej pracovnej zmeny. Ak nie je zadefinovaná zadá
„Nezadané“.
• Práca v sobotu / nedeľu / sviatok – počet hodín odrobených za príslušné obdobie.
• Počet sviatkov dni / čas – počet dní a hodín odrobených platených sviatkov.
• Prevádzka - názov prevádzky.
2. V zozname prerušení sa nachádza:
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• Zoznam súkromných neplatených prerušení s čerpanými hodnotami.
• Zoznam súkromných platených prerušení s čerpanými hodnotami.
• Zoznam nárokovateľných prerušení s čerpanými hodnotami bez zostatkov.
• Zoznam služobných prerušení s čerpanými hodnotami.
3. Tabuľka prehľadov jednotlivých zmien:
• V tabuľke prehľadov zmien sa zobrazuje každá odpracovaná zmena samostatne. Ak je za 1
deň odpracovaných viac zmien, ďalšia zmena je označená zelenou farbou.
• Ak v pracovný deň zamestnanec nepracoval (iba pri pravidelnej pracovnej dobe pondelok
– piatok) sa daný riadok označí na červeno s údajom „Nepracoval“.
• Ak pripadne na pracovný deň platený sviatok, daný riadok označí na fialovo s údajom
„Sviatok“.
• Údaje v tabuľke sú:
o Deň – skratka dňa v týždni.
o Stav zmeny - ak v ten deň nebol zamestnanec v práci a mal byť zadá „Nepracoval“.
Pri štandardnej zmene zadá „Zmena“. Pri celodennom prerušení zadá názov
prerušenia.
o Dátum a čas začiatku zmeny – pri práci cez polnoc z predchádzajúceho mesiaca sa
započíta čas od polnoci.
o Dátum a čas konca zmeny – pri práci cez polnoc do budúceho mesiaca sa započíta
čas do polnoci. Ak zamestnanec nepracoval, zobrazuje sa iba dátum.
o Predpísaný fond – zobrazuje sa ak je pravidelná zmena pondelok – piatok.
o Odpracovaný čas – iba čas skutočne odpracovaný, očistený od prerušení (s
výnimkou služobných prerušení).
o Saldokonto - hodiny nad rámec pracovného fondu očistené od neplateného
prerušenia.
o Nadčas k preplateniu – hodiny nad rámec pracovného fondu očistené od
neplateného prerušenia (ak sú povolené v zadaní pracovnej zmeny).
o Stravná jednotka - počet hodín započítané pre nárok na stravnú jednotku / počet
stravných lístkov za zmenu
o Všetky zadefinované prerušenia v systéme, aj keď si ich v daný deň zamestnanec
nečerpal
4. Zobrazenie NOV 01 je implementované do výstupov tlačových zostáv:
• Tlač s exportami – Štandard.
• Tlač s exportami – Skrátená forma.
• Excel do verzie Office 2003 – Štandard.
• Excel od verzie Office 2007 – Štandard.
• Predvolený internetový prehliadač – Štandard.

Výpočet NOV01 (výhradné právo na zmeny)
1. Rozdiely medzi Základným výpočtom a Výpočtom NOV01
• Úpravy pre výpočet sviatkov v týždni
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Po kliknutí na ikonku Export zobrazenej bilancie do tlačových zostáv sa vám zobrazí táto možnosť
s množstvom rôznych výstupov z bilancie.

1- Export do tlačovej zostavy pre priamy výstup na nainštalovanú tlačiareň. Pri tomto exporte je
možnosť výberu aj exportov do formátov PDF, XLSX, DOCX.
2- Nie každému užívateľovi vyhovuje štandardný (základný) export tlačovej zostavy. V tomto
výbere si môžete zvoliť z viacerých druhov výstupov, ktoré sú dopĺňané podľa požiadaviek
užívateľov. Na základe požiadavky vieme spraviť presne taký výstup, aký si zákazník želá. Na
zmenu zobrazenia tohto výstupu (bude mať vlastné špecifické označenie) má dotyčný zákazník
výhradné právo. No nič nezakazuje ostatným užívateľom používať tieto zostavy, pokiaľ im
vyhovujú.
3- Štandardný export bilancie do programu excel do verzie 2003 (*.xls).
4- Štandardný export bilancie do programu excel od verzie 2007 (*.xlsx).
5- Štandardný export bilancie do predvoleného internetového prehliadača (*.html).
6- Po označení tohto tlačidla sa pre prihláseného užívateľa (iba na danom počítači) uložia
nastavené hodnoty (zobrazenia).
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Po kliknutí na ikonku Export zobrazenej bilancie do mzdových systémov sa vám zobrazí táto možnosť
s výberom mzdových systémov, do ktorých je možné bilanciu exportovať.

1- Ikony rýchleho výberu (označovania) požadovaných druhov výstupov pre export
2- Označenie, do akého mzdového systému chcete bilanciu za dané obdobie exportovať. (na
exporte do mzdového systému IFOSoft Mzdy sa pracuje)
3- Označenie druhov výstupov pre daný export.
4- Po označení tohto tlačidla sa pre prihláseného užívateľa (iba na danom počítači) uložia
nastavené hodnoty (zobrazenia).

6.16
1234567-

Filtre – Bilancia práce na projekte

Rozsah dátumov.
Zoznam zamestnancov pre výber Prác na projektoch.
Ikony výberu zamestnancov.
Generovanie bilancie.
Export do tlačových zostáv.
Celkový sumár časov za zobrazené Práce na projekte.
Detailné zobrazenie Prác na projektoch
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Systém – Záloha

Informačné popisy k zálohe s chybovými hláseniami.
Grafické zobrazenie priebehu zálohy.
Vytvorenie zálohy. Systém Vás vyzve o zadanie umiestnenia kam chcete zálohu uložiť.
Obnoviť databázu zo zálohy Systém Vás vyzve o zadanie umiestnenia zálohy.
Prerušenie akcie zálohy.
Zálohuje spolu s databázou aj fotografie prechodov. Pri zvolenom ukladaní fotografií do
databáz sa fotografie automaticky zálohujú spolu s databázou.
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Systém – Nastavenie terminálu

V tomto okne sa nastavujú hodnoty a nastavenia virtuálneho dochádzkového terminálu a modulu
„Terminál“. Nastavenie sa týka iba aplikácie, v ktorej je nastavenie robené. Neprenáša sa do iných
aplikácii po sieti.
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1- Zmena práce s oknom.
2- Zadávané hodnoty jednotlivým nastaveniam (tieto nastavenia je platia zároveň pre všetky
moduly v tomto programe na tomto počítači):
• Čas kontroly premennej ... – Z dôvodu dlhších časov pre získanie fotografie z IP kamery
ako z USB kamery je systém nastavený tak, aby toto malé omeškanie, alebo pád siete,
nemal vplyv na chod aplikácie. Čas v milisekundách (1s=1000ms). Zmenu odporúčame
po konzultácií s technickou podporou.
• Maximálny interval kontroly premennej ... – Ak sa systému nepodarí získať fotografiu
z IP kamery po tomto intervale (čas je v sekundách), oznámi to užívateľovi.
• Kontrola prístupu k PC s centrálnou databázou – Systém kontroluje funkčnosť siete
v pravidelných intervaloch (čas je v sekundách).
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Kontrola prístupu k PC s centrálnou databázou pri strate pripojenia – Systém
kontroluje funkčnosť siete v pravidelných intervaloch (čas je v sekundách), no toto sa
týka intervalu pri zaznamenanom výpadku siete.
• Kontrola pripojenia k centrálnej databáze – Systém v pravidelných intervaloch
kontroluje funkčnosť databázového MySQL servera. Aj pri funkčnej sieti môže dôjsť
k výpadku databázového MySQL servera (čas je v sekundách). Zmenu odporúčame po
konzultácií s technickou podporou.
• Čas aktualizácie databáz – Interval v ktorom má aplikácia kontrolovať zmeny
v centrálne databáze a aktualizovať svoju lokálnu databázu s centrálnou (čas je
v sekundách).
• Dĺžka zobrazenia prerušenia – Ak je v terminále nastavené predvolené prerušenie,
systém toto prerušenie zadáva do terminálu aj vtedy, ak ho užívateľ manuálne zmení.
Napr. je predvolený príchod, užívateľ ho zmení na služobnú cestu a „odpichne sa“.
Systém zmení prerušenie za túto nastavenú dobu späť na predvolenú hodnotu (čas je
v sekundách).
• Zadanie po sebe idúcich duplicitných prechodov - Aby sa zabránilo náhodným po sebe
idúcim prechodom (zamestnanec sa omylom 2 krát po sebe „odpichne“), pri druhom
prechode mu systém oznámi „Duplicitný prechod“. No niekedy je potrebné takéto
prechody vykonať. Týmto úkonom sa povolí alebo zakáže duplicitné zadanie
v terminále.
• Čas, za aký je možné vykonať duplicitné prechody – Ak povolíte duplicitné prechody,
tu nastavíte čas, za aký je možné spraviť tento prechod (čas je v sekundách).
• Čas snímania zápisu ID Karty – Ak systém používa k zápisu stolovú čítačku FRID kariet,
tu sa nastavuje čas kontroly snímania (čas je v sekundách). Zmenu odporúčame po
konzultácií s technickou podporou.
• Čas zobrazenia informácie o prechode – V terminále sa pri každom zadaní prechodu
zobrazí informácia o vykonanom prechode počas určitú dobu (čas je v sekundách).
• Čas pre povolenie ďalšieho prechodu – Aplikácia potrebuje určitý čas na spracovanie
všetkých údajov. Tento čas závisí od kvality hardvéru, na ktorom je spustená. Zmenu
odporúčame po konzultácií s technickou podporou.
• Duálna kontrola ID karty – Ak prevádzkujete dochádzkový terminál na svojom staršom
počítači a navyše používate menej kvalitnú stolovú čítačku RFID kariet, môže sa stať,
že táto čítačka niekedy nekorektne načíta RFID kód, alebo ho načíta tak pomaly, že ho
terminál pri nastavení malého času snímania nezoberie celý. V tomto prípade terminál
vykonáva dvojitú kontrolu tohto načítaného RFID kódu.
Uloženie nastavenia.
Výber, či sa má fotografia prechodu terminálom vykonať pomocou USB kamery pripojenej k
počítači, alebo IP kamery pripojenej k sieti.
Zoznam USB kamier pripojených k počítači .
Skúšobný stream videa z vybranej USB kamery.
Refreš USB kamery pri zmenene kamery v rolovacom zozname.
Refreš tlačidlo na zobrazenie fotografie z pripojenej IP kamery .
Preddefinované vzory http príkazov na získanie fotografie z pripojenej IP kamery. Do vzorov je
treba doplniť iba IP adresu IP kamery v sieti.
Zadanie celého presného http príkazu pre pripojenú IP kameru. Presný http príkaz pre
pripojenú kameru nájdete na stránkach výrobcu, v SDK ku kamere, alebo kontaktujte našu
technickú podporu.
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Prihlasovacie meno a heslo k IP kamere.
Zviditeľnenie prihlasovacieho mena a hesla.
Skúšobný fotografia z IP kamery, ktorá sa zobrazí po kliknutí na tlačidlo refreš.
Názov terminálu pre identifikáciu v prechodov.
Spôsob ovládania dochádzkového terminálu. Pri výbere Terminál na dotykovom zariadený sa
spolu v okne priameho zadania prechodu terminálom zobrazí aj vstavaná virtuálna klávesnica
s písmenami podľa zvoleného jazyka. Ak označíte „Zadávať prechody iba manuálne ...“ zobrazí
sa v okne terminálu ikona rýchleho spustenia okna priameho zadanie prechodu terminálom.
V tomto štádiu nie je medzi výberom číselnej a úplnej klávesnice žiadny rozdiel.
Typ virtuálnej klávesnice používanej v programe pre zadávanie údajov.
Pre kontrolu zosnímania kontrolného prechodu, ktorý slúži iba na kontrolu správneho
nasmerovania kamery v terminále, môžete zadať kód z jedného čísla, číslo RFID karty, alebo
text kontrolného tlačidla na stolovej čítačke RFID kariet.
Pri označení tohto nastavenia sa pri každom prechode terminálom (aj v module užívateľ) spustí
zvukové hlásenie o druhu prerušenia.
Výber typu snímania prechodov
• Bez zariadenia – zadanie pomocou NICK a HESLA. Túto možnosť využijete, ak nemáte
k počítaču (na ktorom prevádzkujete modul „Terminál“), pripojené žiadne zariadenie
(čítačka RFID kariet, webkamera na čítanie QR kódov). Pripisujete sa manuálne cez
klávesnicu.
• Čítačka RFID kariet – emulácia klávesnice. Túto možnosť použijete pri danom
pripojenom zariadení.
• Čítačka RFID kariet – emulácia sériového (COM) portu. Túto možnosť použijete pri
danom pripojenom zariadení. Toto pripojenie zaručuje najvyššiu kvalitu čítania RFID
kariet.
• Čítanie QR kódov. O tejto možnosti sa viac dočítate v odstavci 6.4 Generovanie QR
kódov.
Detailné nastavenie typu snímania prechodov
Spôsob zobrazenia modulu terminál. Viac o ods. 7.12 .
Zmena veľkosti textu v informačnom ozname o prechode užívateľa v terminály
Kontrolné snímanie QR kódov
Číslo zosnímaného QR kódu
Nastavenie hodnôt pripojeného USB GPS čipu
Aktuálna zosnímaná pozícia (Latitude, Longitude)
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Systém – Nastavenie aplikácie

V tomto okne sa nastavujú hodnoty a nastavenia pre Modul užívateľ. Nastavenie kamery je totožné
s ods. 6.18 Systém – Nastavenie terminálu. No v tomto prípade sa kamera nastavuje pre zosnímanie
fotografie tváre zamestnanca.

1- Zmena práce s oknom.
2- Dizajn aplikácie.
3- Typ výpočtu použitý v bilancii a v rýchlom náhľade bilancie pre užívateľa. Postupne budú do
systému dopĺňané rôzne druhy výpočtov a dopočítavaní dochádzky, ktoré budú
prispôsobované podľa potrieb užívateľov. Tu si každý užívateľ vyberie systém výpočtov presne
šitý pre jeho firmu, prostredie a požiadavky.
4- Čas aktualizácie On-Line sledovania užívateľov.
5- Typ zobrazenia mena užívateľa.
6- Uloženie nastavenia.
7- Druh zobrazenia údajov v bilancii
8- Pri systémoch Windows XP SP3 niektoré prvky systém nekorektne zobrazuje. Preto je nutné
spustiť aplikáciu v tomto prispôsobenom režime.

6.20

Systém – Oprávnenia

Administrátor môže zadefinovať rôzne oprávnenia rôznym užívateľom. Oprávnenia si vytvára sám na
základe vlastného výberu. Tieto oprávnenia sa pridávajú každému zamestnancovi, ktorý má povolenú
prácu so systémom v zadaní a úprave zamestnancov. Pri inštalácii sú preddefinované 3 oprávnenia.
Admin (pevné – nemožnosť meniť), Zamestnanec (ukážkové) a Nadriadený (ukážkové).
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Zmena práce s oknom.
ID oprávnenia sa zadá automaticky.
Výstižný názov oprávnenia.
Možnosti prístupu tohto oprávnenia.
Stručná informácia k výberu, ktorá sa zobrazí kliknutím na dané oprávnenie.
Vybraním zo zoznamu vložíte do zadania nastavenie vybraného oprávnenia. Už len stačí zmeniť
potrebné hodnoty a uložiť.

Zoznam obmedzení pri niektorých oprávneniach:
•

Pridanie a úprava užívateľov v module Terminál a module Užívateľ
o Úprava podriadených a sebe
▪ Nemožnosť meniť oprávnenie.
▪ Pri zvolení profilu prihláseného sú obmedzenia ako „Úprava iba sebe“.
o Úprava iba sebe
▪ Nemožnosť meniť oprávnenie.
▪ Nemožnosť meniť meno a priezvisko.
▪ Nemožnosť meniť id karty.
▪ Nemožnosť meniť začiatok a koniec pracovného pomeru – iba modul
Užívateľ.
▪ Nemožnosť meniť denný pracovný fond – iba modul Užívateľ.
▪ Nemožnosť meniť nárok na 1 a 2 stravné jednotky – iba modul Užívateľ.
▪ Nemožnosť meniť názov zmeny – iba modul Užívateľ.
▪ Nemožnosť meniť umiestnenie v štruktúre firmy – iba modul Užívateľ.
▪ Nemožnosť meniť fotografiu užívateľa – iba modul Užívateľ.
o Úprava iba podriadených
▪ Nemožnosť meniť oprávnenie

Dôležité! Pri odstránení oprávnenia sa všetkým užívateľom, ktorí malo toto oprávnenie zadefinované
v profile, odstráni a užívateľ bude bez oprávnenia.
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Systém – Údržba lokálneho systému

Dlhodobé ukladanie fotografií prechodov môže byť problém pri malých úložiskách napr. v tablete
a pod. Systém umožňuje premazávanie fotografií na základe rôznych pravidiel.

1234-

Cesta k zložke, v ktorej sa nachádzajú fotografie na premazávanie.
Výber spôsobu premazávania fotografií.
Potvrdenie výmazu.
Manuálny zápis počtu dní pri výbere danej možnosti.

Pri tomto systéme vymazávania fotografií prechodov sa fotografie užívateľov nevymažú! Z toho
dôvodu je lepšie vymazávať fotografie týmto spôsobom a nie priamo (manuálne) v zložke na
ukladanie, kde riskujete, že vymažete omylom aj fotografie, ktoré nechcete.

6.22

Systém – Prechod do nového roku

Pri prechode do nového roku sa vytvorí celý systém sviatkov v novom roku (podľa zvolenej oblasti
aplikácie) a skopírujú sa všetky prerušenia užívateľov (riadna dovolenka, lekár a pod.). Nové prerušenia
užívateľov sa podľa zadefinovaného nastavenia upravia na nové hodnoty.
Tento akt sa vykonáva buď koncom roku, ak už zamestnanci nechodia do práce, alebo hneď začiatkom
nového roku. Dôležité je, aby zamestnanci mali už uzavretý starý rok, nakoľko systém prepočítava
nárokovateľné prerušenia podľa zadania a prirátava zostatky k novému zadaniu (napr. riadna
dovolenka). Pri nekorektnom uzavretí roku za nejakého zamestnanca hrozí, že sa neprevedú do nového
roku správne hodnoty.
Ak nastane situácia, že ste už prechod do nového roku previedli a následne ste potrebovali upraviť
nejakú hodnotu v prerušeniach užívateľov (hlavne nárokovateľných), alebo ste doplnili nejaký prechod
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terminálom, ktorý nejakým spôsobom zasahuje do nárokovateľných prerušení, musíte upraviť novo
vygenerované prerušenie užívateľa manuálne.
Všetky príklady nižšie popísané budú prechody z roku 2015 do roku 2016. Pozorne čítajte upozornenie
sprevádzajúce prechod do nového roku !

1- Rok do ktorého chcete previesť údaje. V tomto zozname sa vždy nachádzajú 2 roky. Aktuálny
rok a rok nasledujúci. Je to z dôvodu možnosti prechodu ako koncom roku tak začiatkom roku.
Ak vykonávate prechod napr. v decembri 2015, zvolíte rok 2016. Ak v januári 2016 zvolíte tiež
rok 2016.
2- Po označení tejto možnosti sa automaticky vygenerujú všetky sviatky na rok 2016.
3- Po označení tejto možnosti sa automaticky vygenerujú všetky prerušenia užívateľov za rok
2016 ako kópie prerušení z roku 2015. Pri nárokovateľných prerušeniach systém zistí čerpanie
týchto prerušení v roku 2015 a podľa potreby upraví nové hodnoty o prenesené sumy.
4- Po označení tejto možnosti sa pri zápise každého nárokovateľného prerušenie zobrazí dialóg
s novými prepočítanými hodnotami, ktoré môžete ešte následne upraviť.
5- Prechod do nového roku môžete vykonať naraz všetkým užívateľom, alebo jednotlivo každému
zvlášť.
6- Spustenie prechodu do nového roku.

6.23

Pomoc – Support

Systém Elasyc je stále vo vývoji a pribúdajú v ňom neustále nové funkcie a vylepšenie. Je síce dôkladne
testovaný, ale niektoré chyby môže odhaliť až jeho dlhodobé testovanie. Všetky prípadné chyby
a problémy sa zapisujú do log súborov. Pomocou týchto súborov môže technická podpora
a programátor odhaliť problémy, ktoré program užívateľovi spôsobuje.
Pre jednoduché odoslanie log súborov slúži toto okno. Na odoslanie log súboru nepotrebujete súhlas
technickej podpory. Stačí ak sa Vám zdá že program nepracuje správne, alebo nekoná to čo má,
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označíte obdobie, za ktoré sa chyba vyskytovala, napíšete do textu čo sa konkrétne stalo, alebo čo sa
Vám nezdá na chode programu a pokiaľ máte funkčné internetové pripojenie iba kliknete na „Odoslať
e-mailom“. Systém využíva vlastné e-mailové pripojenie a nijako nezasahuje do vašich e-mailových
kont. Ak nemáte Internetové pripojenie kliknete na „Generovať do súboru“ a systém Vám vytvorí
archív „ZIP“, ktorí pošlete na technickú podporu.

12345-

Dátum prvého výskytu chyby. Je dobré označiť aspoň 1 až 2 dni pred samotným zistením chyby.
Dátum posledného výskytu chyby.
Text popisu správania sa aplikácie pre technickú podporu. Vlastnými slovami.
Odoslanie e-mailom v prípade funkčného internetového pripojenia.
Generovanie ZIP súboru pre technickú podporu v prípade nefunkčného internetového
pripojenia.
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7. Modul Terminál

7.1 Základné rozhranie modulu

1- Tlačidlo hlavného príchodu do práce – začiatok zmeny.
2- Stav možnosti snímania prechodu terminálom povolené/zakázané (viď. ods. 1.2 Základné
navigačné ikony). Ikona je informatívna – neaktívna.
3- Kontrolná ikona, že je k terminálu prihlásený nejaký užívateľ. Kliknutím na túto ikonu sa
užívateľ odhlási. Dôležité! Pri bežnej prevádzke musí byť užívateľ odhlásený z bezpečnostných
dôvodov!
4- Tlačidlo hlavného odchodu z práce – ukončenie zmeny.
5- Stav pripojenie k sieti a aktualizácie databáz (viď. ods. 1.2 Základné navigačné ikony). Ikona je
informatívna – neaktívna.
6- Ikona upozorňujúca, že je k dispozícii nová aktualizácia programu. Ikona je informatívna –
neaktívna.
7- Názov prerušenia, ktorý je momentálne nastavený v terminále na prechod.
8- Ľavý rolovací zoznam s nastaveniami terminálu.
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Informácia o aktuálnom dátume a dni.
Aktuálny čas.
Pravý rolovací zoznam s nastaveniami užívateľov.
Tlačidlo návratu z prerušenia, ktorým sa ukončuje prerušenie práce.
Ľavý posuvník tlačidiel prerušení.
3 tlačidlá prerušení.
Pravý posuvník tlačidiel prerušení.
Rýchle spustenie priameho zadania prechodu cez terminál
Informácia o neaktívnom pripojení čítačky RFID kariet cez sériový (COM) port

Vykonaný prechod cez terminál. Ten sa môže vykonať priložení RFID karty k zariadeniu, pomocou
QR kódov cez webkameru terminálu, alebo manuálne (viď. ods. 7.6 Manuálne zadanie).

1- Zobrazí sa oznam s menom, názvom prechodu a časom tak, ako bol zapísaný do databázy.
2- Ikona povolenia prechodu zobrazí zákaz snímania na nastavenú dobu (napr. 1 sekundu).
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Vysunuté ľavé rolovacie menu.

Vysunuté pravé rolovacie menu.
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Po spustení terminálu Vás systém automaticky z bezpečnostných dôvodov odhlási. Ak chcete naďalej
pracovať s terminálom, musíte sa prihlásiť. Systém Vás na to v tom požadovanom okamžiku vyzve.
Potom už ostanete v terminále prihlásený.

!!! Dávajte zvýšený pozor na to, aby ste sa po skončení práce z terminálu odhlásili !!!

12345-

Ikona vyvolania virtuálnej klávesnice.
Zavretie okna.
Okno pre vloženie nick.
Rýchla pomoc k programu.
Označením „Pamätať si nick“ Vám systém vždy pri prihlásení tento nick vyplní do tohto okna.
Potom už stačí iba dopísať heslo.
6- Okno pre vloženie hesla.
7- Prihlásenie so aplikácie.
8- Vyvolanie prihlásenia pomocou RFID karty.
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7.2 Nastavenie
V tomto okne sa nastavujú hodnoty a nastavenia virtuálneho dochádzkového terminálu a modulu
„Terminál“. Nastavenie je totožné s odsekom ods. 6.18 Systém – Nastavenie terminálu. Niektoré
rozdiely sú popísané pod obrázkami.

+

1- Ikona vyvolania virtuálnej klávesnice.
2- Zmena práce s oknom.
3- Zavretie okna.
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7.3 Oprávnenia

123456-

Vyvolanie virtuálnej klávesnice.
Zmena práce s oknom.
Zavretie okna.
Zadanie názvu oprávnenia.
Údaje oprávnení
Stručná informácia k výberu, ktorá sa zobrazí kliknutím na dané oprávnenie.

Administrátor môže zadefinovať rôzne oprávnenia rôznym užívateľom. Oprávnenia si vytvára sám na
základe označenia povolení. Tieto oprávnenia sa pridávajú každému zamestnancovi, ktorý má
povolenú práce so systémom v zadaní a úprave zamestnancov. Konfigurujú sa tu iba oprávnenia pre
prácu s terminálom. Zadávanie je totožné s odstavcom ods. 6.20 Systém – Oprávnenia.

7.4 Predvolené prerušenia
V tomto okne sa zadávajú prerušenia, ktoré sa majú automaticky zobraziť v terminále ako
preddefinované. Zadávanie je totožné s ods. 6.11 Dochádzka – Predvolené prerušenia.
Dôležité! Tieto predvolené prerušenia sa nastavujú pre celý systém!
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7.5 Prerušenia
Toto okno slúži na úpravu zadania a výmazu prerušení, ktoré sa majú automaticky zobraziť v terminále
ako preddefinované. Zadávanie je totožné s ods. 6.10 Dochádzka – Prerušenia.
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7.6 Manuálne zadanie

12345678-

Vyvolanie virtuálnej klávesnice.
Zavretie okna.
Informačný popis o stave pripísania.
Zadanie pre nick.
Zadanie pre heslo.
Zviditeľnenie hesla.
Zapísanie prechodu.
Vstavaná virtuálna klávesnica pre jednoduchší zápis na dotykových zariadeniach (zobrazenie
klávesnice sa zadáva v nastavená terminálu).

Ak si zamestnanec zabudne RFID kartu, ale mu nebola pridelená, zamestnanec má možnosť zapísať sa
manuálne. Pre manuálny zápis musí zamestnanec poznať svoj nick a heslo. Manuálny zápis musí mať
povolený vo svojom oprávnení.
Po zadaní nick a stlačením klávesy „Enter“ systém skontroluje či sa daný nick nachádza v systéme a či
má oprávnenie zapisovať sa manuálne cez terminál. Pokračujete zapísaním hesla a stlačením klávesy
„Enter“ zapíšete prechod terminálom.
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7.7 Kontrolný prechod
Pri nastavovaní terminálu, hlavne pri nastavovaní snímania kamery, je žiadúce vykonať skúšobné
prechody terminálom, aby administrátor vedel, či je dobre nastavená kamera a či systém správne
funguje.
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1- Dočasné zakázanie prechodu cez terminál.
2- Informácia o kontrolnom prechode.
3- Aktuálna fotografia s dátumom.

7.8 Užívateľ
Pridanie užívateľa cez dochádzkový terminál má len základné možnosti. Zadávanie je totožné s ods. 6.5
Užívateľ – Pridanie a úprava.

123456-

Vyvolanie virtuálnej klávesnice.
Zmena práce s oknom.
Zavretie okna.
Automatické generovanie ID užívateľa.
Overenie, či sa zadaný nick nenachádza v databáze.
Informácia o pridávaní čísla RFID karty.
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7.9 Prechody terminálom
Slúži na kontrolu prechodov cez aktuálny terminál ako i za celý systém za vybraného zamestnanca.
123456-

Výver zamestnanca, za ktorého sa majú prechody terminálom zobraziť.
Zobrazenie buď za všetky terminály, alebo za tento terminál.
Fotografia prechodu. Vyvoláte ju kliknutím na zobrazený prechod – 6.
Výber rozsahu dní.
Refreš, opätovné zobrazenie na základe nového výberu.
Prechody terminálom zobrazené na základe zadania.

7.10

ON-LINE stav

ON-LINE sledovanie zamestnancov – umožňuje sledovať stav všetkých zamestnancov v systéme, ako
i cez aký terminál zosnímali svoj posledný prechod (kde sa nachádzajú).
1- Refreš, načítanie stavu On-Line sledovania mimo prednastaveného času aktualizácie.
2- Stav pripojenia aplikácie na centrálnu databázu.
3- Aktuálny On-Line stav zamestnancov.
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Ovládanie terminálu

Podľa toho, na akom počítači budete prevádzkovať modul terminál, musíte nastaviť ovládanie
terminálu. Dochádzkový terminál si môžete vytvoriť viacerými spôsobmi (napr. počítač, z ktorého je
ako výstup na stole iba monitor, čítačka FRID kariet a malá numerická klávesnica).

Terminál na dotykovom zariadení – Zadáva sa pri inštalácii na tablete, alebo na počítači (notebooku)
s dotykovou obrazovkou. Pri spustení priameho zadania sa zobrazí virtuálna klávesnica. Prechody sa
zadávajú pomocou RFID kariet, alebo priamym zadaním. Pri Výbere typu snímania prechodov „Bez
zariadenia – zadanie pomocou NICK a HESLA“ je znefunkčnené zadanie prechodov pomocou RFID
kariet a prechody terminálom sa zadávajú iba priamym zadaním. V hlavnom okne sa zobrazí ikonka
rýchleho vstupu do priameho zadania.
Terminál s číselnou klávesnicou – Zadáva sa na počítači bez dotykovej obrazovky, kde sa prechody
zadávajú pomocou RFID kariet a malá numerická klávesnica sa používa iba na navigovanie po hlavnom
okne terminálu.
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Zadanie s RFID
Home

-Príchod
-Odchod
PgUp
-Návrat z prerušenia
End
-Prvé prerušenie z výberu
-Druhé prerušenie z výberu
PgDown -Tretie prerušenie výberu
-<
->
*
-Priame zadanie prechodu
*
-Návrat z priameho zadania bez prechodu

Pri označení „Zadávať prechody iba manuálne ...“ je znefunkčnené zadanie prechodov pomocou RFID
kariet a prechody terminálom sa zadávajú iba priamym zadaním. V hlavnom okne sa zobrazí ikonka
rýchleho vstupu do priameho zadania (pre prípad, že použijete aj myš).

Dôležité! Priame zadanie je v tomto prípade možné len vtedy, ak má zadaný užívateľ číselný nick
a heslo.

Zadanie bez RFID
7
8
9
1
2
3
4
6
*
*

-Príchod
-Odchod
-Návrat z prerušenia
-Prvé prerušenie z výberu
-Druhé prerušenie z výberu
-Tretie prerušenie výberu
-<
->
-Priame zadanie prechodu
-Návrat z priameho zadania bez prechodu

Terminál s úplnou klávesnicou – Zadáva sa na počítači bez dotykovej obrazovky, kde sa prechody
zadávajú pomocou RFID kariet a plnohodnotná klávesnica sa používa iba na navigovanie po hlavnom
okne terminálu. Pri označení „Zadávať prechody iba manuálne ...“ je znefunkčnené zadanie prechodov
pomocou RFID kariet a prechody terminálom sa zadávajú iba priamym zadaním. V hlavnom okne sa
zobrazí ikonka rýchleho vstupu do priameho zadania (pre prípad, že použijete aj myš).
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HOME
PAGE UP
DELETE
END
PAGE DOWN

*
*
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-Príchod
-Odchod
-Návrat z prerušenia
-Prvé prerušenie z výberu
-Druhé prerušenie z výberu
-Tretie prerušenie výberu
-<
->
-Priame zadanie prechodu
-Návrat z priameho zadania bez prechodu

Možnosti zobrazenia terminálu

Štandardne sa modul terminál zobrazuje na celú plochu monitoru. V tomto zobrazení sa nedá
s počítačom inač pracovať. Na ukončenie modulu terminál musí mať v tomto prípade užívateľ
oprávnenie. No môže nastať situácia, keď je toto zobrazenie nežiadúce. Napríklad na počítači, na
ktorom je modul terminál, sa vykonávajú aj iné práce. Je zdĺhavé stále vypínať a zapínať tento modul.
Vtedy v nastaveniach modul terminál prepneme do zobrazenia „V okne s možnosťou presúvania“.
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1- Zapínanie a vypínanie Terminálu je funkční iba v režime zobrazenia v okne.
2- Pri minimalizovaní na lištu sa terminál automaticky vypne.

Modul terminál je možné v zobrazení „V okne s možnosťou presúvania“ prevádzkovať aj na ďalšom
monitore, pripojenom k počítaču.
Pri práci je nutné terminál vypínať, aby Vám umožnil prácu s inými aplikáciami. Poprípade stačí
terminál minimalizovať na lištu a on sa automaticky vypne. Po obnovení zobrazenia z lišty sa
automaticky zapne. Na ukončenie terminálu v tomto režime netreba oprávnenie!
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8. Modul Server
8.1 Základné rozhranie modulu
Cez tento modul sa spravuje centrálna databáza a globálne nastavenia systému.

1- Aktívna ikona oznamujúca novú aktualizáciu. Kliknutím stiahnete novú aktualizáciu
2- Základné informácie o pripojení na centrálnu databázu a informácie o servery.
3- Hlavné navigačné ikony výberu.

8.2 Zmena hesla pre užívateľov
Užívatelia pristupujú k centrálnej databáze pomocou prihlasovacieho mena a hesla. V tomto okne sa
mení toto prihlasovacie heslo pre prístup k centrálnej databáze pre všetkých užívateľov.

8.3 Konfiguračný súbor
V tomto okne sa vytvára konfiguračný súbor s nadstavením pre užívateľov používajúcich Modul
Užívateľ. Uložíte ho na vami vybrané miesto.
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8.4 Záloha centrálnej databázy
V tomto okne sa vytvorí záloha centrálnej databázy na vybrané miesto. Okno zadania je totožné s ods.
6.17 Systém – Záloha. Záloha centrálnej databáze je dôležitá pre prípadnú obnovu údajov.

Dôležité! Pravidelným zálohovaním údajov predídete ich strate.

8.5 Nastavenie servera

1- Ak užívateľ prevádzkuje centrálnu databázu na operačnom systému Linux, alebo na
WebHostingu, je nutné vo vytvorenej centrálnej databázy vytvoriť tabuľkovú štruktúru. Nato
slúži toto okno. Najskôr vytvoríte manuálne databázu s názvom „elasyc_dtb_central“ a po
zadaní prihlasovacieho mena a hesla a IP adresy prevádzky databázy vytvoríte tabuľkovú
štruktúru.
2- Nastavenie režimu zápisu osobných údajov pre celý systém. Systém je možné nastaviť tak, aby
do neho nebolo možné zapisovať osobné údaje zamestnancov s výnimkou mena a priezviska.
Týmto spôsobom zabezpečíte, že všetky aplikácie zapojené do tohto systému budú pracovať
v tomto režime (nie je nutnosť vypracovávať bezpečnostný projekt s prihliadnutím na
legislatívu štátu, v ktorom sa systém prevádzkuje).
3- Aktivácia automatickej zálohy centrálnej databázy. Musí byť spustený modul server (pracuje
sa na službe záloha, kde spustenie modulu nebude nutné).
4- Oblasť prevádzky systému označuje, v akom štáte a v akom právnom prostredí bude systém
prevádzkovaný. Pri zmene oblasti budete vyzvaný, či chcete zmeniť na preddefinované údaje
pre túto oblasť aj sviatky a prerušenia. V prípade zmeny sa pôvodné sviatky a prerušenia
vymažú. Táto zmena je nevratná. Týmto spôsobom sa dajú meniť sviatky a prerušenia každé
samostatne. Ak systém prevádzkujete v krajine, ktorá nie je v zozname, zadajte

Modul Server

95

„Nedefinovaná“ oblasť. V tomto prípade Vám systém nevytvorí sviatky (tie si musíte so
systému zadefinovať manuálne cez modul Užívateľ v menu Dochádzka - Sviatky) a vytvorí
základné prerušenia v slovenskom jazyku.
5- Služba Externý prístup umožňuje obísť nutnosť pevnej IP adresy pri pripojení na firemnú sieť
napr. z domu majiteľa. Štandardne stačí v routeri presmerovať porty na počítač, na ktorom je
prevádzkovaní centrálna databáza a užívateľ sa dokáže pripojiť na centrálnu databázu
pomocou verejnej IP adresy. Problém nastane, ak firma nemá pevnú verejnú IP adresu. Po
reštarte routera (napr. pri dočasnom výpadku siete) sa zmení verejná IP adresa. Touto službou
sa zabezpečí, že klientský počítač vie vždy aktuálnu IP adresu. Tým sa aj zabezpečí možnosť
prepojenia akýchkoľvek prevádzok s materskou firmou (samozrejme bez možnosti snímania
fotografií prechodov – tu je nutná priama viditeľnosť v sieti - VPN).
VPN sa na počítači (serveri) spúšťa ako služba systému Windows. Ak sa Vám objaví toto
hlásenie, ukončite aplikáciu, kliknite na ikonu aplikácie pravý tlačidlom myši a a vyberte spustiť
ako správca. Potom opakujte akciu s uložením nastavenia služby Externý prístup.

Po kliknutí na Uložiť nastavenie služby sa zobrazí toto okno. Kliknite na Áno

Systém vám oznámi, že služba bola integrovaná do systému.
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Pre aplikovanie nastavený je nutný reštart počítača.

6- Toto nastavenie služby Externého pripojenia treba nechať zaznačené. V niektorých prípadoch
môže nastať situácie, keď je router na firme nastavený tak, že nedáva odpoveď na „ping“
z verejnej siete. V tom prípade sa aplikácia nedokáže pripojiť k centrálnej databáze napriek
tomu, že port 3306 prepustí k serveru. Ak odznačíte toto nastavenie, odstráni sa v aplikácii
kontrola kvality pripojenia a môžu nastať pri zlom spojení drobné výpadky.
7- Môžete si zvoliť z dvoch typov ukladania fotografií.
• Fotografie ukladať do predvolených priečinkov: Tento spôsob sa odporúča, pri práci so
systémom na 1 počítači, na lokálnej sieti. Alebo keď pristupujete k sieti pomocou VPN.
Pri tomto ukladaní fotografií je nutné, aby ste fyzicky videli priečinok, kam ukladáte
fotografie, v sieti z vášho počítača. Výhodou tohto nastavenia je, že pri zálohách
databáz máte možnosť zvoliť zálohu aj bez fotografií.
• Fotografie ukladať do databáze: Tento spôsob môžete v podstate zvoliť vždy.
Fotografie sa ukladajú priamo do databázy a máte k nim prístup odkiaľkoľvek.
Nevýhodou tohto nastavenia je narastajúca veľkosť databázy úmerne k počtom
fotografií v systéme.

8.6 Údržba servera
Viď ods. 6.21. Premazávajú sa fotografie na centrálnom úložisku.
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8.7 Nastavenie hodnôt systému

1
2

3

Preddefinované systémové hodnoty pre všetkých užívateľov systému.
Preddefinuje pre celý systém prácu s bilanciou. Ak je nastavené Nezadané, každá aplikácia
v systéme môže mať nastavené vlastné hodnoty výpočtov. No ak tu zadefinujete nejaký výpočet,
alebo zobrazenie, stane sa preddefinovaný pre celý systém a všetky aplikácie v systéme budú
zobrazovať bilanciu podľa tohto nastavenia.
V niektorých bilančných výstupoch (NOV01) je počítaná práca v noci. Tu sa nastavuje rozsah
započítaných časov pre celý systém.
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98

9. Postup práce z aplikáciou
Modul „Užívateľ“ tvorí základné prostredie a jadro celého systému. Ešte pred zadaním prvého
užívateľa do systému je potrebné vykonať nasledovné kroky. Tieto kroky stačí spraviť iba na jednom
počítači (okrem ods. 9.5), spravidla pri prvej inštalácii, ktorú robí administrátor. Všetky nasledovné
kroky sa zapisujú do centrálnej databázy. Všetky ostatné pripojené počítače (moduly) sa s týmto
nastavením automaticky zosynchronizujú (načítajú si ho z centrálnej databáze).

9.1 Vytvorenie štruktúry podniku.
V module Užívateľ – Firma – Štruktúra vytvoríte štruktúru podniku. Poznámka je nepovinná. Do tejto
štruktúry budete zadávať užívateľov (viď ods. 6.2).

9.2 Zadefinovanie prerušení
V module Užívateľ – Dochádzka – Prerušenia definujete všetky prerušenia, ktoré môže zamestnanec
využiť pri dochádzke (viď ods. 6.10).
•
•
•

•

•

•

Názov prerušenia (bude sa pod týmto názvom zobrazovať všade) napr. Obed.
Id prerušenia – systém zadá automaticky.
Druh prerušenia – zvolíte podľa toho, ako má systém zaobchádzať s týmto prerušením. Napr.
obed je Súkromné prerušenie neplatené. Ak zadávate napr. Riadnu dovolenku, je to
nárokovateľné prerušenie. Pri tomto type prerušenia zadávate aj dĺžku maximálneho nároku.
Buď zadáte čas a systém bude odpočítavať dobu prerušenia bez ohľadu na dĺžku pracovnej
doby, alebo zadáte počet dní (časti dňa prevažne 50 = ½ deň) a systém bude odpočítavať
prerušenia na základe dĺžky pracovného fondu (8-hod, 4-hod a pod.).
Aktivovať automatické prerušenie – ak máte vyčlenenú dobu na obed 30 minút bez ohľadu na
to čo zamestnanec na obed išiel alebo nie (robí si prestávku iným spôsobom), zadáte tieto
hodnoty. Ak sa zamestnanec v ten deň „neodpichol“ na toto prerušenie systém mu ho
automaticky pridelí.
Zobrazenie prerušenia v terminále – Zobraziť v zariadení. Pri výbere tohto nastavenia sa
zadané prerušenie bude zobrazovať v termináloch. Nie je nutné, aby sa všetky prerušenia
zobrazovali v termináloch. Napr. riadna dovolenka sa nemusí zobrazovať z dôvodu, že ju
zamestnancovi zadá do systému nadriadený v presne určenom čase a trvaní. Následne
vyberiete pozíciu, na ktorom mieste sa má zobraziť a dobu automatického preddefinovaného
zobrazenia.
Zadať nároky - ak má zamestnanec počas prerušenia nárok na stravné.
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9.3 Zadefinovanie oprávnení
Oprávnenie „Admin“ je pevne preddefinované a nedá sa meniť. V tomto oprávnení je povolené všetko.
Zadajte oprávnenia podľa potreby (viď ods. 6.20).

9.4 Zadefinovanie pracovných zmien
Pokiaľ nemáte ohľadom dochádzky, počítania nadčasov a viaczmennej prevádzky nejaké zvláštne
požiadavky, môžete toto nastavenie vynechať (viď ods. 6.12).
•
•
•
•
•

Zadáte výstižný názov pracovnej zmeny a denný pracovný fond.
Zvolíte pravidelnú (klasická zmena), alebo nepravidelnú (prevažne viaczmennú) prevádzku.
Zvolíte 1,2 alebo 3-zmennú prevádzku.
Každej zmene zadefinujete príchod a odchod. Dĺžka zmeny sa vám graficky farebne zobrazí
Zadáte, či je povolené pracovať nadčasy pred začiatkom, alebo po konci zmeny. Ak je
povolené, zvolíte aj úsek v minútach. Tento úsek znamená, aký nadčas je nutný v celku
odpracovať, aby sa nadčas započítal. Napríklad ak zadáte 30 minút a zamestnanec odpracuje
23 minút nadčas – tento nadčas sa mu nezapočíta. No ak odpravuje 72 minút započíta sa mu
60 minút.

9.5 Nastavenie kamery snímania fotografií pridávaných užívateľov
V Systém – Nastavenie aplikácie – Kamera nastavíte USB kameru, alebo IP kameru na snímanie
fotografie pri pridávaní užívateľov. Pri USB kamere si len vyberiete príslušnú kameru, ktorú systém
našiel a dáte uložiť. Pri IP kamere musíte poznať prihlasovacie meno, heslo a celý http dotaz s IP
adresou, cez ktorý si aplikácia bude pýtať z tejto IP kamery fotografiu (viď ods. 6.18; 6.19).
Ak spúšťate do prevádzky virtuálny dochádzkový terminál nastavte na ňom kameru na snímanie
prechodov (viď ods. 7.2).

Dôležité! Tento krok musíte manuálne spraviť v každej aplikácii, na ktorej chcete prevádzkovať kameru,
zvlášť.

9.6 Pridanie užívateľov
Po krokoch 9.1 - 9.5 máte program plnohodnotne pripravený na vkladanie užívateľov do systému (viď
ods. 6.5).
Zadanie užívateľa sa rozdeľuje na 2 možnosti.
•

Pracovné údaje – Údaje, ktoré okrem mena a priezviska nijako osobne neidentifikujú
užívateľa.
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Osobné údaje - Údaje, ktoré vyžadujú zaobchádzanie podľa zákona o ochrane osobných
údajov. Tieto údaje sú neprístupné (ani sa nezobrazujú pre zadanie) pri režime aplikácie „Bez
osobných údajov“.

Identifikátor užívateľa (jedinečný údaj) – Je dobré zadať taký, pod akým je v mzdovom systéme vo firme
užívateľ vedený. Uľahčí to jeho identifikáciu pri exportoch do mzdových systémov.
Nick na prihlásenie (jedinečný údaj) – Prihlasovacie meno, pomocou ktorého sa užívateľ prihlasuje do
systému, alebo priamo zadáva prechod cez terminál.
Číslo RFID karty (jedinečný údaj) – Buď zadáte číslo karty manuálne (ak ho poznáte), alebo kliknete na
zadanie, kde sa má číslo napísať a zosnímate ju stolovou čítačkou pripojenou k počítaču (pri tomto
úkone musíte mať prepnutú anglickú klávesnicu). Je to povinný údaj. Ak zamestnanec nemý RFID kartu
(bude sa odpisovať manuálne), do zadania dajte identifikátor užívateľa.
Denný pracovný fond – Ak má iný ako všeobecne zadaný.
Nárok na stravnú jednotku - Ak má iný ako všeobecne zadaný. Stravná jednotka ja nárok na jeden,
alebo dva stravné lístky.
Názov pracovnej zmeny – Ak chcete, aby sa užívateľovi rozrátaval čas podľa nejakej, Vami
preddefinovanej zmeny, vyberte ju. Ak nevyberiete, bude sa rátať čistý čas príchodu, odchodu
a prerušení. Ostatné nad predpísaný čas sa bude zarátavať do nadčasov.
Heslo – Na prihlásenie do systému. Užívateľ si ho môže neskôr zmeniť.
Umiestnenie v štruktúre firmy – Na základe tohto umiestnenia bude neskôr v zadaní možné vyhľadať
podriadených pracovníkov. Vedúci vybraného strediska je vedúci pracovníkov zaradených v tom istom
stredisku ako je on sám a vedúci všetkých podstredísk je zároveň aj vedúci všetkých stredísk
nadväzujúcich na toto stredisko.
Spustiť snímanie – Týmto krokom sa spustí kamera (USB, alebo IP podľa toho, čo je preddefinované
v nastavení aplikácie) a tlačidlom „Získať fotografiu“ získate fotografiu pre uloženie do systému.

9.7 Prerušenia užívateľov
Všeobecne definované prerušenia nemusia zohľadňovať potreby všetkých užívateľov. Klasickým
príkladom je riadna dovolenka. Pri hlavnom definovaní prerušenia „Riadna dovolenka“ (nárokovateľné
prerušenie) zadáte nárok napr. 20 dní. No nie každý zamestnanec má na takýto počet dní nárok. Niekto
pracuje vo firme iba pár mesiacov, iný zase pre svoj vek má nárok na väčší počet dní.
V tomto prípade zadefinujete riadnu dovolenku tomuto zamestnancovi v tomto zadaní (viď ods. 6.14).
Modul Užívateľ – Dochádzka – Prerušenia užívateľov, zadefinujete vlastné hodnoty už zadefinovaného
prerušenia na určité obdobie (spravidla rok).
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10.1

Ako zostaviť ten správny systém pre firmu
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Systém ELASYC sa skladá z 3 modulov (2 nové moduly sú vo vývoji). Pri výbere licencií na zostavenie
systému je potrebné zohľadňovať potreby firmy. Kombinácii možností zostavenia je mnoho. Tu sa
odporúčame obrátiť na našu technickú podporu.
Vo všeobecnosti platí, že potrebujete vždy aspoň 1 modul Server. Ak chcete, aby sa zamestnanci
pripisovali hromadne, tak modul Terminál v počte podľa potreby (predný – zadný vchod a pod.). Počet
modulov Užívateľ je odvodený od počtu užívateľov, ktorí budú pracovať so systémom (IT admin,
majiteľ, účtovníčka, vedúci stredísk, zamestnanci s vlastným PC odpisujúci sa cez virtuálna terminál
a pod.)

10.2

•
•
•

•
•

•
•

•

V prvom rade musí administrátor nainštalovať a aktivovať aplikáciu na počítači (serveri), na
ktorom sa bude prevádzkovať centrálna databáza.
Zvoliť systém ukladania fotografií.
Ak budete fotografie ukladať do priečinu v sieti a nie do databázy, vytvoríte priečinok na
centrálne ukladanie fotografií z prechodov, ktorý je verejne prístupný v sieti (ostatné počítače
ho musia vidieť). Oprávnenie môže byť nastavené na zabránenie prepisu a výmazu.
Prepnúť túto aplikáciu v „Centrálnom nastavení aplikácie“ do režimu „Systém Server“
a vygenerovať konfiguračný súbor.
Zabezpečiť, aby sieťový router pridelil počítaču (serveru) na ktorom je prevádzkovaná
centrálna databáza vždy rovnakú IP adresu. Ak pri výpadku elektriny nepridelí rovnakú IP
adresu, ostatné počítače sa nebudú môcť dostať k centrálnej databáze.
Povoliť port 3306 na počítači s centrálnou databázou vo Firewalle smerom dovnútra aj von.
Zadať aspoň 1 užívateľa (seba) s oprávnením „Admin“, aby sa do systému mohlo pristupovať
až po prihlásení (ak nie je v systéme žiaden užívateľ, systém nevyžaduje prihlásenie). Dôležité!
Zapamätať si nick a heslo!
Ďalej sa postupuje podľa ods. 9

10.3
•
•

Prvé kroky administrátora

Bezpečnostná politika

Odporúča sa, aby inštalácie na klientskych počítačoch robila poverená osoba. Tá by mala dbať
hlavne na zaheslovanie lokálnej databáze pri prvom spustení aplikácie.
Odporúča sa zálohovanie centrálnej databáze cez modul server. Predíde sa tým strate údajov.
Lokálnu databázu nie je nutné zálohovať. Slúži iba na ukladanie nastavení lokálnej aplikácie
a pre prácu s aplikáciou pri výpadku siete.
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Vypracovanie bezpečnostného projektu závisí od legislatívy tej krajiny, v ktorej sa systém
prevádzkuje. To platí aj v prípade prevádzky v „Režime aplikácie bez osobných údajov“.

Riešenie problémov

11.
11.1
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Riešenie problémov
Aplikácia Elasyc Administrátor

Táto aplikácia sa snaží vyriešiť všetky problémy za Vás jedným kliknutím bez toho, aby ste museli
upravovať nastavenia systému. Bude priebežne dopĺňaná o funkcie, ktoré bude správa systému
vyžadovať a ktoré sa z určitých dôvodov nemôžu stať súčasťou systému Elasyc. Aplikácia sa vždy
spúšťa s administrátorskými oprávneniami je lokalizovaná iba v slovenskom jazyku a stiahnete si ju
z tohto odkazu:
http://www.elasyc.com/Download/Kits/SuArP_ELASYC_Aministrator.zip .

Jedným kliknutím spustíte, alebo odstránite UAC (kontrolu užívateľských kont) z počítača bez nutnosti
zásahov do systémových registrov. Aplikácia nastavení vyžaduje reštart počítača.
V prípade, že máte aktívnu službu Externý prístup (uložili ste nastavenie v module Server), ale
z nejakého dôvodu vám systém Elasyc vypíše, že služba nebola nainštalovaná (nebola spustená pod
službami systému Windows), aplikácia sama upraví registre systému tak, že sa po reštarte počítača sa
služba aktivuje. Aplikácia nastavení vyžaduje reštart počítača.
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Jedným kliknutím dočasne zastavíte a spustíte službu Externý prístup na servery bez nutnosti
prihlásenia sa do systému Elasyc a spustenia modulu Server. Aplikácia nastavení nevyžaduje reštart
počítača.

Jedným kliknutím dočasne zastavíte a spustíte službu Zálohu centrálnej databázy na servery bez
nutnosti prihlásenia sa do systému Elasyc a spustenia modulu Server. Aplikácia nastavení nevyžaduje
reštart počítača.

11.2

Pri prvom spustení aplikácie sa nespustí XAMP Control Panel

Ak postupujete podľa odseku 3 a pri prvom spustení aplikácie sa Vám nespustí XAMPP Control Panel
(aplikácia iba preblikne), systém ELASYC nenašiel v predvolenej zložke inštaláciu XAMP MySQL server.
Pravdepodobne ste pri inštalácii zmenili umiestnenie servera, alebo ste nainštalovali iný MySQL server
podľa vlastného uváženia.
V tomto prípade je len potrebné spustiť XAMPP Control Panel manuálne pomocou xampp-control.exe
v nainštalovanej zložke a ďalej pokračovať podľa odseku 3. Ak ste nainštalovali iný MySQL server,
musíte ho spustiť manuálne.

11.3

Po reštarte počítača sa mi automaticky nespustí MySQL server

V prípade, že ikonka vľavo od MySQL je šedej farby, máte v počítači zapnuté UAC – kontrolu
užívateľských kont, ktorú treba vypnúť.

Riešenie problémov

Vypnutie UAC – Tu nestačí iba obmedziť UAC cez užívateľské prostredie. Musíte vypnúť UAC
v systémových registroch.

V tomto prípade máte 2 možnosti:
•
•

Použiť aplikáciu „Elasyc Administrátor“ na vypnutie UAC, ktorú si stiahnete zo stránky
programu v sekcii „Softvér“.
Manuálne vypnúť UAC prepísaním registrov systému.

Odporúča sa použiť aplikáciu „Elasyc Administrátor“.

Vypnutie UAC pomocou aplikácie „Elasyc User Administrátor“
Z odkazu : http://www.elasyc.com/Download/Kits/SuArP_ELASYC_Aministrator.zip si stiahnite
aplikáciu.
Rozbaľte archív „SuArP_ELASYC_Aministrator.zip“ na plochu počítača!
Spustíte súbor Elasyc User Administrator.exe. Táto aplikácia sa spustí vždy ako správca.
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Potom kliknete na „Stop UAC“ a po úspešnom zastavení UAC reštartujte počítač.
Po reštarte pokračujte podľa ods. 3

Vypnutie UAC pomocou úpravy registrov systému

Spustite „Registry Editor“ cez príkaz regedit v „Spustiť“,

a nájdite kľúč registrov:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
V názve „EnableLUA“ kliknite pravá tlačidlom myši a vyberte „Modify“. Potom zmeňte
hodnotu z 1 na 0, dajte „OK“ a reštartujte počítač.
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Po reštarte pokračujte podľa ods. 3

11.4 Pri testovaní aplikácie som ako prvého zadal užívateľa a nepamätám si jeho
heslo
Po zadaní prvého užívateľa (administrátora) už aplikácia vyžaduje korektné prihlásenie do systému
pomocou „NICK“ a „HESLA“. V prípade, že ste tieto prihlasovacie údaje zabudli, sú možné 2 riešenia.
•

•

Ak ste pri vytváraní databázy podľa odseku 3 nezadali heslo (nezaheslovali ste databázu),
kontaktujte technickú našu podporu, ktoré Vám cez vzdialenú plochu dokáže dané heslo resetovať
a obnoviť.
Ak ste pri vytváraní databázy podľa odseku 3 zadali heslo (zaheslovali ste databázu) je nutné
odinštalovať MySQL XAMPP pomocou „uninstall_xampp.bat“ v inštalačnej zložke. Po otvorení DOS
okna zmeňte vždy „n“ na „y“ a kliknite na enter.

Po odinštalácii môžete nanovo nainštalovať XAMPP MySQL Server pomocou inštalačného balíka
ELASYC. Necháte prebehnúť celú inštaláciu (systém Elasyc nemusíte odinštalovať).
Dôležité! V tomto prípade je nutné ešte pred vytvorením databázy podľa odseku 3 kliknúť na malú
ikonku vľavo hore v ikone „Tvorba databáz“.

Zadáte do aplikácie heslo pre prístup k MySQL Serveru - NEHÁTE PRÁZDNU KOLONKU - nakoľko
aplikácia si pôvodné heslo pamätá a nová inštalácia servera ešte heslo nemá. Potom môžete
pokračovať kliknutím na ikonu „Tvorba databáz“ podľa odseku 3.
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11.5 Chcem nastaviť snímanie fotografií z IP kamery, no neviem akú cestu mám
zadať do nastavenia
Pri nastavovaní cesty pre získanie fotografie z IP kamery je nutné poznať ten správny reťazec. IP kamera
musí podporovať „Get Snapshot“ (získavanie fotografií pomocou http protokolu). Niektoré typy sú
prednastavené. Treba len zmeniť IP adresu. Ak nie je Váš typ IP kamery v zozname, nájdete tento údaj
na stránkach výrobcu, alebo kontaktujte našu technickú podporu.

11.6 Po reštarte routera vo firme sa klientske počítače nedokážu pripojiť na
centrálnu databázu.
Tento problém nastane vo chvíli, keď napr. po výpadku elektrickej energie v podniku sa reštartuje
router a ten automaticky poprideľuje nové IP adresy počítačom v sieti.
Počítač, na ktorom sa prevádzkuje centrálne databáza, musí mať pridelenú vždy rovnakú IP adresu.
Postup je popísaný v OS Windows 10, no nastavenia iných OS sú približne rovnaké.
Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonku siete na lište a vyberte možnosť „Otvoriť Centrum sietí a
zdieľania“.

Vyberte možnosť „Zmeniť nastavenie adaptéra“

Riešenie problémov
Kliknite pravý tlačidlom myši na príslušnú sieťovú ikonu a vyberte „Vlastnosti“.

Vyberte možnosť TCP/IPv4 a kliknite na vlastnosti
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Vlastnosti zmeňte nasledujúcim spôsobom (údaje na obrázku sú ilustračné):

Adresa IP: Musí byť mimo rozsahu adries zadefinovaných v routeri. Vojdite do nastavenia routera
a nájdite údaj o rozsahu IP adries.
Napr.:

Maska podsiete: Vyplní sa automaticky a je totožná s obrázkom.

Predvolená brána: Tú zistíte tak, že do príkazového riadku (Spustenie/cmd) zadáte „ipconfig /all“ a dáte
enter.

Server DNS: Ten nájdete tiež v routeri, alebo na stránkach vášho poskytovateľa internetového
pripojenia.
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Napr. T-COM :

Po vyplnení údajov kliknite na OK a pozatvárajte všetky okná.

11.7
Pri tvorbe databáz sa mi zobrazí chybové hlásenie: Databázu sa nepodarilo
vytvoriť. Databáza je pravdepodobne zaheslovaná.
Ak Vás aplikácia upozorní týmto hlásením, spravte nasledovné:
Kliknete na malú ikonku vľavo hore v ikone „Vytvoriť databázy“.

Systém Vás vyzve na vloženie hesla.
•
•
•

Ak systém inštalujete na počítač, ktorá má vlastný databázový MySQL server, a ten je
zaheslovaný vložte heslo servera.
Ak ste systém resetovali do základných nastavení a pri predošlej inštalácii ste zaheslovali
databázu, vložte to heslo, ktoré ste dávali po predošlom vytvorení databáz.
Ak ste nejakého dôvodu reinštalovali databázový MySQL server (nezaheslovali ste ho) a pred
reinštaláciou ste mali server zaheslovaný, nechajte kolónku prázdnu. Tak systému Elasyc
oznámite, že server už nie je zaheslovaný.

Aplikácia sa reštartuje a pokračujete kliknutím na tlačidlo „Vytvoriť databázy“.

Externé služby systému Elasyc
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Externé služby systému Elasyc
Služba Externý prístup

Služba Externý prístup slúži na to, aby ste sa mohli pripojiť z domu, alebo z externej prevádzky na
centrálnu databázu aj po zmene vašej verejnej IP adresy. Nepotrebujete k tomu žiadne VPN pripojenia,
pevnú verejnú IP adresu, spoločné siete, ani iné platené služby tretích strán. Ak sa reštartuje router
(výpadok prúdu), zmení sa aj Vaša verejná IP adresa. Niekedy môže poskytovateľ Vášho internetového
pripojenia zmeniť Vašu verejnú IP adresu aj bez toho, aby ste čokoľvek postrehli.
Na spojazdnenie služby je potrebné vykonať nasledujúce kroky:
•

V prvom rade si musíte nastaviť údaje vo vašom užívateľskom profile v sekcii „Zákaznícka zóna
- Služby“ na tomto odkaze: http://www.elasyc.com/Elasyc/UsersServ. Tu zadávate iba
prihlasovacie heslo k službe.

•

Musíte mať nastavenú pevnú súkromnú IP adresu na počítači, na ktorom je centrálna databáza
s aktívnym modulom Server. Viac o tomto nastavení v ods. 11.6 .
Vo Vašom routery zabezpečte, aby bol port 3306 presmerovaný na túto IP adresu počítača
s centrálnou databázou. Nastavenie je odlišné poľa typu routera.
V module Server na počítači, na ktorom je centrálna databáza aktivujte v nastavení servera
službu Externý prístup. Viac o aktivácii v ods. 8.5 Nastavenie servera.

•
•

Pre administrátorov systémov by spojazdnenie tejto služby nemal byť problém. V prípade akýchkoľvek
nejasností kontaktujte našu technickú podporu. Menej zdatným užívateľom naši technici nastavia celý
systém cez vzdialenú plochu.

12.2

Služba Internetový prechod terminálom

Služby Internetový prechod terminálom slúži na manuálny zápis prechodu priamo do databázy
podnikového systému z externých mobilných zariadení pripojených na internet, bez nutnosti inštalácie
akejkoľvek aplikácie. Na využitie tejto služby musíte mať aktívnu službu Externý prístup.
Na spojazdnenie služby je potrebné vykonať nasledujúce kroky:
•

V prvom rade si musíte nastaviť údaje vo vašom užívateľskom profile v sekcii „Zákaznícka zóna
- Služby“ na tomto odkaze: http://www.elasyc.com/Elasyc/UsersServ. Tu zadávate
prihlasovacie heslo k službe (akékoľvek), prihlasovacie meno a heslo k Vašej centrálnej
databáze (k týmto údajom sa užívateľ nedostane), a počet dní uloženia nastavenia v mobilnom
zariadení.
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Musíte povoliť možnosť pripísať sa do systému pomocou tejto služby v oprávnení daného
užívateľa v podnikovom systéme.
Prihlasovacie meno a heslo k službe IPT dáte užívateľom, aby si ich nastavili na svojich
mobilných zariadeniach.
Užívatelia musia mať povolené Cookies súbory vo svojich internetových prehliadačoch.
Užívatelia musia mať na svojich mobilných zariadeniach pripojenie na internet.

Užívatelia sa nezapisujú priamo do vašej centrálnej databázy. Pomocou tejto služby naše servery
spárujú prihlasovacie údaje a údaje o užívateľovi a následne vykonajú zápis. Na prihlasovacie meno
a heslo k Vašej centrálnej databáze nemajú užívatelia žiaden dosah.
Služba spúšťaná v internetovom prehliadači:
Internetový terminál sa spúšťa v internetovom prehliadači (Windows, Android, Apple) na tomto
odkaze: http://www.elasyc.com/Mobile/Terminal. Prechody terminálom je možné vykonávať na
mobilných telefónoch a tabletoch s akýmkoľvek operačným systémom cez webový prehliadač.
Lokalizácia prechodov sa vykonáva pomocou IP adresy najbližšieho internetového smerovača siete na
ktorú je užívateľ pripojený.
Ak máte vo Vašom mobile nastavený internetový prehliadač na klasické (PC) prostredie, spustia sa Vám
okná po zadaní adresy www.elasyc.com/Mobile. Ak máte vo Vašom mobile nastavený internetový
prehliadač na mobilné prostredie, spustia sa Vám po zadaní adresy www.elasyc.com okná v tomto
poradí:
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V prvom kliknete na „MOBILE ON-LINE TERMINAL“ a v druhom vyplníte prihlasovacie meno a heslo,
ktoré ste dostali od správcu systému. Kliknete na „Uložiť nastavenie“ a po úspešnom spárovaní služby
(toto okno sa už nebude zobrazovať) sa Vám otvorí tretie okno na priamy zápis prechodu terminálom.
Pre priamy prístup k Internetovému terminálu použite adresu www.elasyc.com/Mobile/Terminal
Služby spúšťaná pomocou aplikácie v mobilnom telefóne s OS Windows Mobile:
Prechody terminálom je možné vykonávať pomocou nainštalovanej aplikácie. Lokalizácia prechodov
pomocou GPG súradníc v mobilnej aplikácii. Postup nastavenia aplikácie a vizuál je totožný so službou
spúšťanou v internetovom prehliadači.

Technická podpora k systému ELASYC:
Tel. č. (O2): +421 948 603 722 v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 18.00 hod. V akútnych havarijných
prípadoch nepretržite.

