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1 Úvod 

Nová generácia identifikačného systému INFOS predstavuje úplne nový WEB systém pre všetky 

aplikácie INFOS a postupne bude nahrádzať súčasný systém samostatných desktopových aplikácií 

INFOS.  

WEB systém INFOS je vytvorený v modernom vývojovom prostredí Microsoft .NET Framework, a to 

s dôrazom na využitie webových technológií ASP .NET. Medzi základné vlastnosti systému patrí: 

- Nezávislosť od JAVA a NSAPI 

- Moderné interaktívne webové rozhranie v HTML5  

- Podpora moderných prehliadačov Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, … 

- .NET Framework 4.6 a vyššia verzia – inovatívna súčasť OS Windows  

- Jednoduché použitie zabezpečeného HTTPS protokolu na úrovni IIS serveru 

Nová generácia identifikačného systému predstavovaná základným portálom INFOS, ktorý 

charakterizuje: 

- Základné WEB aplikácie vrátane serverovej služby 

- Centrálna adresa na prístup k jednotlivých častiam systému v jednotnom používateľskom 

prostredí 

- Základné prihlásenie a odhlásenie používateľa 

- Generovanie hlavného menu aplikácie 

- Úvodná stránka rozcestníka – náhrada spúšťača 

Využitie komunikačných protokolov na báze protokolu HTTPS umožní jednoduchšiu integráciu 

aplikácie do firemného produkčného prostredia. Samozrejmosťou je integrácia s doménou Windows a 

službou Active Directory. 

Identifikačný systém a portál INFOS 

Jednotlivé aplikácie, funkcie a moduly Identifikačného systému INFOS sú prístupné na základnom 

portáli INFOS. Po prihlásení daného používateľa systém zobrazí príslušnú ponuku funkcií. 

Pri prístupe na portál INFOS zobrazí systém úvodné okno s požiadavkou na zadanie prihlasovacích 

údajov. 
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Obrázok 1: Prihlásenie do Portálu INFOS 

Systém podporuje dve základné možnosti prihlásenia: 
- Prihlásenie účtom INFOS: Prihlásenie používateľským menom a heslom systému INFOS 
- Rýchle prihlásenie:  prihlásenie prostredníctvom externého poskytovateľa 

identity, tlačidlo Windows slúži na prihlásenie pomocou doménového overenia Windows 
Po overení prihlasovacích údajov zobrazí systém základný pracovný portál INFOS so základnými 

časťami s ikonami a ponukou funkcií a modulov podľa príslušných používateľských oprávnení. 

V hornom pravom rohu je vždy zobrazená nástrojová lišta aplikácie. 

Používateľské rozhranie základného portálu je rozdelené do troch častí: 

 Môj INFOS – samoobslužná časť. 

 Pracovné – funkcie pre manažment. 

 Administrácia – funkcie pre administráciu. 

V samoobslužnej časti nájdu používatelia funkcie týkajúce sa ich samotných, ako je prehľad o 

odpracovanom čase, zadávanie žiadostí o dovolenku a podobne. V manažérskej časti sú pripravené 

nástroje na úpravu a schvaľovanie dochádzky a tlač zostáv. Administračné rozhranie umožňuje 

jednoduchú konfiguráciu aplikácie v jednotnom prostredí.  

  Obsah jednotlivých častí sa môže líšiť v závislosti od aktuálnej konfigurácie aplikácie a 

oprávnení prihláseného používateľa. 
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Obrázok 2: Úvodná obrazovka Portálu INFOS 

 

Časť Môj INFOS 

Obsahuje Ikony s odkazmi na funkcie, ktoré sa týkajú práve prihlásenej osoby. Ide najmä o: 

- Dochádzka info – s náhľadom vlastnej dochádzky  

- Moje žiadosti – s ponukou funkcií na zadanie požiadaviek v prípade prevádzky systému 

schvaľovania neprítomností a ďalších požadovaných akcií. 

- Používateľské príručky – na zobrazenie Pomocníka systému 
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Časť Pracovné 

Časť obsahuje základné funkcie identifikačného systému, väčšinou nad povoleným zoznamom osôb 

alebo firemných činností. V základe ide o funkcie: 

- Osoby – na zobrazenie osôb a následne ich dochádzky – popisu funkcií sú venované 

nasledujúce samostatné kapitoly 

- Pracovné žiadosti – na riešenie funkcií spojených so systémom schvaľovania plánovaných 

neprítomností. 

- Prítomnosť – funkcia na zobrazenie aktuálnej prítomnosti osôb 

- Pridať osobu – na správu údajov jednotlivých osôb 

Časť Administrácia 

Tu sú prístupné funkcie na základné nastavenie, nastavenie parametrov a administráciu celého 

systému INFOS. 

Nástrojová lišta aplikácie 

Je určená na rýchly prístup k základným funkciám Portálu INFOS. 

Základné pojmy 

Na vysvetlenie významu používaných pojmov v tejto dokumentácii uvádzame na tomto mieste zoznam 

základných pojmov. 

 

Časová udalosť Údaj o udalosti zo snímača alebo terminálu (priloženie karty, 
príchod …) 

Vložené údaje Vložené časové udalosti úpravou výkazu dochádzky 
Model pracovného času Súbor hodnôt opisujúci pracovný čas skupiny osôb 
Úprava Úprava alebo oprava záznamu 
Úprava dochádzky Úprava alebo oprava výkazu dochádzky osoby 
Mzdová zložka Údaj o odpracovanom čase 
Generovanie Dopočítanie mzdových zložiek v dňoch, kedy nie sú časové udalosti, 

ale je ich možné vypočítať z údajov v okolitých dňoch podľa 
nastavenia výpočtu 

Príznaky mzdových zložiek Informatívne údaje vztiahnuté k mzdovým zložkám a zobrazené pri 
mzdových zložkách 

Fond Denná dĺžka pracovného úväzku, t. j. čas, po ktorý má byť pracovník 
na pracovisku 

Rozdiel Čas vzniknutý nedosiahnutím fondu odpracovaného času 
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2 Môj INFOS 

2.1 Dochádzka info 

Ide o základnú obrazovku s údajmi dochádzky aktuálne prihlásenej osoby. 

 

Obrázok 3: Dochádzka info 
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3 Pracovné – Osoby a dochádzka 

Úvodná stránka v časti Pracovné  obsahuje ponuku Osoby , v ktorej sa nachádza väčšina činností 

spojených s osobami. Kliknutím na túto ponuku zobrazíte zoznam osôb. 

 

Obrázok 4: Titulná strana – osoby 

3.1 Zoznam osôb 

  

Obrázok 5: Hlavný zoznam osôb 

Stránka zoznamu osôb obsahuje hore vpravo  nástrojovú lištu aplikácie, ktorá je spoločná pre celú 

aplikáciu. Ak obsahuje ikonu Pomocníka , možno ho použiť na interaktívne zoznámenie sa s hlavnými 

funkciami.  
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Vľavo je  stromová štruktúra organizácie/organizácií. Jej rozsah je daný nastavením oprávnení, môže 

byť pre celú organizáciu alebo len organizačné jednotky priamo podriadené prihlásenému 

používateľovi. Nad organizačnou štruktúrou je voliteľná oblasť na Uložené výbery , ktorá môže 

obsahovať zoznam obľúbených často používaných prehľadov. Vytvorenie nového uloženého výberu 

vykonáme kliknutím na ikonu . Tieto prehľady je možné uložiť vrátane nastavených filtrov. Ak chcete 

výber uložiť, zvoľte názov, pod ktorým sa má výber v zozname uložiť. 

 

Obrázok 6: Uložené výbery – detail 

Presunutím kurzora myši na uložený výber zobrazíte možnosti na úpravu  nastavení a možnosť 

odstránenia  uloženého výberu. 

 

Obrázok 7: Načítanie/vytvorenie výberu 

Prostredná časť je najväčšia a obsahuje vlastný zoznam osôb. Rozsah zoznamu osôb zvoľte buď 

otvorením uloženého výberu, alebo označením požadovaného strediska v stromovej štruktúre 

organizácie. V hornej časti  je možné zvoliť obdobie pre výber, predvolené obdobie je aktuálny 

mesiac . Listovať v období je možné pomocou ikon  . Je tiež možné rýchlo vyhľadať osobu 

zadaním požadovaného výrazu (začiatočné znaky priezviska, osobného čísla alebo kompletného čísla 

karty) do poľa . Vyhľadanie sa vykoná nad celým zoznamom bez ohľadu na nastavené filtrovanie a 

výber organizačnej jednotky. Ak je k počítaču pripojená čítačka kariet a nainštalovaný príslušný 

program, je možné použiť vyhľadanie osoby načítaním karty z čítačky. Presunutím kurzora myši na 
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ikonu na vyhľadanie  zobrazíte ďalšiu ikonu  na načítanie karty. Priložením karty k čítačke načítate 

číslo karty do vyhľadávacieho poľa a vyhľadáte osobu s touto kartou. 

 

Obrázok 8: Načítanie karty na vyhľadanie osoby 

Popis obsahu a použitia volieb z bočného menu  nájdete v odseku 3.1.3 Bočné menu a jeho použitie. 

3.1.1 Definícia a zamknutie stĺpcov 

V zozname osôb je možné definovať obsah zoznamu, tzn. výber stĺpcov, ktoré chcete zobraziť. 

Minimálny počet zobrazených stĺpcov sú dva. Kliknutím na ikonu  ľubovoľného stĺpca zobrazíte 

ponuku na definíciu stĺpcov. V ponuke  Stĺpce  sa zobrazí zoznam dostupných stĺpcov, z ktorých 

môžete vyberať. Ak chcete zobraziť všetky dostupné stĺpce, zvoľte možnosť  Obnoviť  st ĺpce 

tabuľky . 

 

Obrázok 9: Definícia stĺpcov pre osoby 

Ak je vybratý väčší počet stĺpcov a ich zobrazenie sa nezmestí na obrazovku, môžete požadovaný stĺpec 

zamknúť kliknutím na voľbu  Zamknúť . Tým pri vodorovnom rolovaní zostane stĺpec ukotvený 

vľavo a jeho obsah bude viditeľný. Ak chcete zamknutý stĺpec opätovne uvoľniť, kliknite na voľbu 

 Odomknúť . V zozname osôb sa po nabehnutí kurzora na ikonu prítomnosti zobrazí fotka osoby - 

ak je pre danú osobu uložená. 
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Obrázok 10: Zobrazenie fotky v prítomnosti osôb 

3.1.2 Filtrovanie, zoraďovanie a zoskupovanie osôb 

Zoraďovanie v predvolenom nastavení je podľa stĺpca Meno zostupne, smer zoraďovania označuje 

šípka vedľa názvu stĺpca . Kliknutím na záhlavie stĺpca zmeníte smer zoraďovania . Kliknutím na 

záhlavie iného stĺpca, napríklad Stredisko, sa zoraďovanie zmení podľa tohto stĺpca. Opätovným 

kliknutím na záhlavie stĺpca Stredisko sa zmení smer zoraďovania . Tretím kliknutím na záhlavie 

stĺpca Stredisko zoradenie podľa tohto stĺpca zrušíte. 

Filtrovanie 

Filtrovanie umožňuje zúženie zoznamu podľa zadaného kritéria. Ak napríklad chcete zistiť všetky 

osoby, ktoré majú vyplnený údaj e-mail, postupujte takto: V záhlaví stĺpca  otvorte nastavenie 

stĺpcov. Zvoľte  ponuku  Fi l ter . Z rozbaľovacieho zoznamu  vyberte kritérium na filtrovanie 

hodnôt, v tomto prípade Má hodnotu. Nastavenie potvrďte  voľbou Fi l trovať . 

Ak by ste zvolili kritérium napríklad “Je zhodná s“, doplnili by ste do poľa  výraz pre zhodu. 

 

Obrázok 11: Osoby – Nastavenie filtrovania 
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Po nastavení filtrovania sa príslušný stĺpec označí a zobrazia sa údaje podľa filtra. Na zrušenie 

filtrovania zvoľte  Zrušiť . 

 

Obrázok 12: Osoby – filtrovaný zoznam 

Nastavenie filtra na zistenie prítomnosti osôb vykonáte obdobným spôsobom. V záhlaví stĺpcov v stĺpci 

prítomnosti zvoľte nastavenie stĺpcov . Po rozbalení ponuky  Fi l ter  zobrazíte kliknutím do poľa 

na úpravu  zoznam možností. Môžete vybrať jednu hodnotu alebo aj viac hodnôt.  

 

Obrázok 13: Osoby – filter prítomnosti 

Na nastavenie filtra pri stĺpcoch s obmedzeným počtom rôznych hodnôt ako napríklad Model 

pracovného času, Pracovný pomer, Nákladové stredisko, môžete použiť výber označením jednej alebo 

viacerých hodnôt. Postup nastavenia filtra pre Model pracovného času je na nasledujúcom obrázku. 

Výber hodnoty/hodnôt  vykonáte začiarknutím príslušných možností. 
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Obrázok 14: Osoby – filter voľbou hodnôt 

Zoskupovanie 

Zoskupovanie údajov osôb je výhodné, ak máte zoznam s rôznymi hodnotami v danom stĺpci, napríklad 

viac stredísk a chcete mať prehľad po jednotlivých strediskách.  

Nastavenie zoskupenia údajov vykonáte uchopením záhlavia stĺpca myšou, napríklad Strediska, a jeho 

presunutím nad zoznam stĺpcov a pustením. Tým zoznam usporiadate podľa tohto stĺpca. Zároveň 

vidíte aj smer radenia zoskupených údajov  vedľa názvu stĺpca. Zoskupenie zrušíte kliknutím na 

krížik  vedľa názvu stĺpca. 
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Obrázok 15: Osoby zoskupenia 

Zoskupenie údajov je možné aj vnárať. Ak chcete napríklad v rámci strediska rozlíšiť napríklad model 

pracovného času, pridáte stĺpec Model pracovného času do oblasti na zoskupenia nad záhlavie 

zoznamu. V zoskupených zoznamoch môžete voliteľne zobraziť/skryť časti zoznamov, ktoré 

nepotrebujete vidieť kliknutím na ikonu . 
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Obrázok 16: Osoby – vnorené zoskupenia 

3.1.3 Bočné menu a jeho použitie 

Bočné menu v zozname osôb je určené na rýchly prístup k ponukám, ktoré sa vzťahujú k vybratej osobe 

alebo osobám. Jednu osobu vyberiete označením začiarkavacieho políčka alebo kliknutím na riadok 

s osobou. Všetky osoby vyberiete označením začiarkavacieho políčka v záhlaví. Pred zvolením niektorej 

ponuky z bočného musíte vybrať aspoň jednu osobu. 
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Obrázok 17: Osoby – bočné menu 

Presunutím kurzora myši na ľubovoľnú ikonu zobrazíte opisný názov ponuky, ktorá je s ikonou spojená. 

Nastavenie zobrazených ikon používateľsky zmeníte kliknutím na ikonu  na otvorenie formulára so 

zoznamom všetkých dostupných ponúk. 

 

Obrázok 18: Osoby – nastavenie bočného menu 
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Zobrazené ikony v bočnom menu sú označené , nezobrazené ikony . Kliknutím na túto ikonu 

prepnete jej viditeľnosť v bočnom menu zobraziť/skryť. Význam ponúk priradených k jednotlivým 

ikonám vyplýva z textu vedľa príslušnej ikony vpravo. Ak sú vybraté všetky položky v ponuke, bočné 

menu zmení ikonu  na novú , ktorá znamená, že nie je možné pridať žiadnu položku. 

3.2 Dochádzka 

Dochádzku pre vybratú osobu / vybraté osoby zobrazíte kliknutím na ikonu  Úprava 

dochádzky  v bočnom menu alebo kliknutím na meno v zozname osôb. 

Táto stránka obsahuje činnosti spojené s dochádzkou osôb. Denný prehľad sa zobrazí za 

zvolené kalendárne obdobie, ktoré môžete meniť nielen za jednotlivé mesiace, ale aj len za 

časti mesiaca (napr. od 10. do 20. dňa alebo od 10. do 15. dňa nasledujúceho mesiaca). 

Predvolené obdobie je aktuálny mesiac. Mimo prehľadu po jednotlivých dňoch tu môžete 

upraviť neúplné hodnoty v dochádzke na výpočet mzdových zložiek, schválenie dochádzky a 

tiež uzavretie obdobia. 

 

 

3.2.1 Hlavná stránka úpravy dochádzky 

 

Obrázok 19: Úprava dochádzky 

Horná časť obsahuje nástrojovú lištu s informáciou o zobrazenej osobe . Ak je vybratých viac osôb 

na spracovanie, možno ich vyberať z rozbaľovacieho zoznamu alebo pomocou šípok  . Ak chcete 

zobraziť dochádzku, vyberte obdobie  pomocou kalendára alebo listujte po mesiacoch pomocou 
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šípok  . Kliknutím na  prejdete na aktuálne obdobie. Rozsah obdobia vyberiete podľa obrázku 

nižšie. 

 

Obrázok 20: Editor dochádzky – voľba rozsahu obdobia 

V ďalšej časti nástrojovej lišty  možno pridať dennú hodnotu  do zoznamu, pridať súčtovú 

hodnotu  do zoznamu, schváliť dochádzku , uzavrieť obdobie  a zobraziť  detailný pohľad na 

zvolený riadok dochádzky. 

Vpravo  sú ponuky na definovanie používateľských preferencií editora. Rozsah stĺpcov (ich počet a 

obsah) je určený existenciou konkrétnej mzdovej zložky danej osoby vo zvolenom období (napr. stĺpec 

dovolenka sa nemusí zobraziť, ak sa dovolenka nečerpala). Jednotlivé šírky stĺpcov možno nastaviť 

nabehnutím kurzora v záhlaví na ohraničenie stĺpca a potiahnutím myšou zmeniť šírku. 

 

Obrázok 21: Nastavenie šírky stĺpca 

Poradie stĺpcov upravíte podľa požadovaných preferencií uchopením stĺpca myšou v záhlaví a 

presunutím na požadovanú pozíciu. Pôvodné poradie stĺpcov obnovíte kliknutím na ikonu . V tomto 

dialógu zaškrtnete voľbu Obnoviť predvolené poradie stĺpcov. Nachádza sa tu možnosť nastavenia šírky 

všetkých stĺpcov pomocou posuvníka. Individuálne nastavenú šírku stĺpcov zrušíte zaškrtnutím voľby 

Obnoviť predvolenú šírku stĺpcov. Potvrdením dotazu načítate predvolené poradie stĺpcov. 
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Obrázok 22: Obnovenie poradia stĺpcov 

Ak chcete zmeniť predvolené nastavenie farebných stĺpcov, kliknite na ikonu . Tým otvoríte formulár 

na nastavenie farieb. Výber stĺpca  môžete vykonať dvoma spôsobmi. Rýchlejší variant je doplnenie 

názvu stĺpca kliknutím myšou na požadovaný stĺpec v editore (nesmie to byť záhlavie stĺpca). Druhý 

spôsob je výber stĺpca z rozbaľovacej ponuky, ktorá obsahuje zoznam všetkých stĺpcov (aj aktuálne 

nezobrazené). Po výbere stĺpce nastavte požadovanú farbu  z ponuky farieb. Týmto spôsobom 

môžete nastaviť farby pre viac stĺpcov. Nastavenie nakoniec potvrďte  kliknutím na ikonu . Ak 

chcete obnoviť východiskové nastavenie farieb stĺpcov, kliknite na ikonu . 

 

Obrázok 23: Nastavenie farby stĺpcov 

Nastavené farby stĺpcov vypnete kliknutím na prepínač  alebo opätovne zapnete kliknutím na 

prepínač .  

Ľavá časť stránky  zobrazuje denný prehľad o dochádzke. Prvý stĺpec obsahuje dátum dochádzky, 

ďalší stĺpec zobrazuje stav schválenia dochádzky. Možné stavy dochádzky sú tri:  schválená, 

 neschválená,  chyba v dochádzke. V stĺpci Príznak môžu byť pomocou príznakov uvedené 

orientačné informácie o stave dochádzky daného dňa, pozrite Prehľad 1: Príznaky hodnôt dochádzky. 



Dochádzkový systém užívateľská dokumentácia  

INFOS_DochazkovySystem_UzivatelskaDokumentace_SK_210511.docx 21 

Stĺpec Zmena udáva informáciu o odpracovanej alebo plánovanej zmene. V stĺpcoch Prvá udalosť a 

Posledná udalosť sú uvedené príslušné časové udalosti v danom dni. 

Stredná časť stránky  obsahuje všetky mzdové zložky, ktoré sú uplatnené v aktuálnom období. 

Upraviteľné mzdové zložky sú označené v záhlaví takto . Úprava mzdových zložiek je opísaná 

v odseku 3.2.2 Úprava dochádzky.  

Spodná časť stránky  obsahuje súčtové hodnoty mzdových zložiek. Hodnoty sú uvedené v hodinách 

a prípadne v dňoch. Taktiež súčtové hodnoty môžu obsahovať chybové príznaky. Súčtové hodnoty 

označené v záhlaví  je možné upravovať. 

Pravá časť stránky  obsahuje záložky pre ďalšie ponuky činností. Tieto činnosti opíšeme samostatne 

v ďalšom texte. 

Prehľad 1: Príznaky hodnôt dochádzky 

Denné zobrazenie 

A absencia v daný deň 

D nedodržaná denná dĺžka pracovného času podľa modelu 

E nie je možné vypočítať (chyba v párovaní údajov) 

K nedodržanie konca pracovného času podľa modelu 

R rozdiel proti fondu pracovného času 

Z nedodržanie začiatku pracovného času podľa modelu 

d údaj systém dopočítal na kontrolovaný začiatok/koniec resp. na začiatok/koniec jadra 
pracovného času 

g údaj sa generoval podľa nastavenia v číselníkoch 

m údaj sa upravoval 

s v danom dni nebol splnený fond, ale odpracovaný čas systém doplnil na hodnotu denného 
fondu podľa konfiguračných parametrov 

Súčtové zobrazenie 

D súčtový denný údaj sa upravoval 

M súčtový časový údaj sa upravoval 

3.2.2 Úprava dochádzky 

Na navigáciu v editore dochádzky môžete okrem myši na pohyb medzi bunkami použiť aj klávesové 

šípky. Medzi jednotlivými časťami stránky    môžete prechádzať klávesom TAB, ktorou 

zameriate prvú bunku v príslušnej časti stránky vrátane bočných ponúk v záložkách Časové 

udalost i , Špeciálne z ložky  a Čas na schválenie . Celý riadok dňa vyberiete medzerníkom. 

  Záložka Čas na schválenie  sa zobrazí len pre osobu s modelom pracovného času, ktorý 

zahŕňa nadčasy. 

Pri kontrole dochádzky sa môžu vyskytnúť nedostatky z dôvodu neúplného alebo chýbajúceho 

označenia časovej udalosti na termináli. Tým dôjde k označeniu príslušného dňa chybovými príznakmi. 

Po nastavení kurzora myši na bunku s chybovými príznakmi zobrazíte vysvetlenie príčiny. 
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Obrázok 24: Príznaky – popis chýb 

Hodnoty je možné zmeniť pre Časové udalosti a Mzdové zložky. Úprava Mzdovej zložky je možná iba 

pre takto označené stĺpce . Hodnotu môžete upraviť jedným s týchto spôsobov: 

 Dvojklikom myšou na príslušnej bunke 

 Klávesom ENTER na príslušnej bunke 

 Začatím písania číselné hodnoty na príslušnej bunke 

Vždy sa otvorí formulár na úpravu hodnoty položky. 

 

Obrázok 25: Úprava časovej udalosti 

Môžete zapísať novú hodnotu, napríklad 1620 sa uloží ako 16:20. Súčasne môžete zmeniť aj druh 

časovej udalosti výberom z ponúkaného zoznamu. Poznámka slúži ako doplnkový údaj zmeny. Novú 

hodnotu uložíte potvrdením klávesom ENTER alebo kliknutím na ikonu . Ak kliknete na ikonu , 

časovú udalosť zneplatníte. Možnosť obnovenia zneplatnenia časovej udalosti opíšeme v odseku 

Záložka Časové udalosti3.2.8. 



Dochádzkový systém užívateľská dokumentácia  

INFOS_DochazkovySystem_UzivatelskaDokumentace_SK_210511.docx 23 

 

Obrázok 26: Výsledok upravovaných udalostí 

Hodnoty mzdových zložiek obsahujú iba časové údaje vyjadrujúce hodiny a minúty. Ak chcete mzdovú 

zložku upraviť, vložte hodiny, oddeľovač a minúty. Povolené oddeľovače sú: dvojbodka, čiarka a bodka. 

Na nastavenie mzdovej zložky na požadovanú hodnotu napríklad 20 minút, možno použiť jeden z troch 

spôsobov: 0:20 0,20 0.20 (všimnite si, že musí byť uvedená aj hodnota počtu hodín, tzn. 0). Novú 

hodnotu uložíte potvrdením klávesom ENTER alebo kliknutím na ikonu . Ak klikneme na ikonu , 

systém mzdovú zložku odstráni a hodnotu nastaví na 0:00. 

 

Obrázok 27: Úprava mzdovej zložky 

Po úprave mzdovej zložky dôjde k aktualizácii celého výkazu. 

 

Obrázok 28: Výsledok úpravy mzdovej zložky 

Zmenené hodnoty časových udalostí a tiež mzdových zložiek je možné vrátiť na ich pôvodnú hodnotu. 

Ak chcete pôvodnú hodnotu vrátiť, postupujte takto: zmenenú hodnotu vyberte na úpravu (klávesom 

ENTER alebo dvojitým kliknutím myšou na zmenenej bunke). V otvorenom formulári kliknutím na 

ikonu  vráťte pôvodnú hodnotu. 
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Obrázok 29: Vrátenie pôvodnej hodnoty 

3.2.3 Pridanie dennej hodnoty mzdovej zložky 

Pri úprave dochádzky môže nastať situácia, že v zozname mzdových zložiek nie je ešte mzdová zložka, 

ktorú je potrebné zapísať pre konkrétny deň. Kliknutím na ikonu  zobrazíte formulár na vloženie 

novej dennej hodnoty. Predvyplnený dátum zodpovedá dňu aktívnej bunky výkazu. Zo zoznamu 

vyberte požadovanú mzdovú zložku, prípadne zvoľte deň na vloženie a vyplňte hodnotu mzdovej 

zložky. Ak napríklad chcete vložiť čas 2 hodiny, zadajte 2,00 a potvrďte kliknutím na ikonu . 

 

Obrázok 30: Vloženie novej mzdovej zložky 

Po uložení dennej hodnoty mzdovej zložky sa pridá tento stĺpec do zoznamu mzdových zložiek a vloží 

sa hodnota v príslušnom dni. Systém prepočíta celý výkaz dochádzky. 
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Obrázok 31: Výsledok vloženia mzdovej zložky 

3.2.4 Pridanie súčtovej hodnoty mzdovej zložky 

Na vloženie súčtové položky slúži ikona  v nástrojovej lište. Kliknutím na túto ikonu zobrazíte 

formulár na vloženie súčtovej hodnoty. Zo zoznamu vyberieme mzdovú zložku. Pole Hodnota je určené 

na vloženie údaja, do poľa Dni vložte počet dní. Uloženie potvrďte kliknutím na ikonu . 

 

Obrázok 32: Vloženie súčtového stĺpce 

3.2.5 Schválenie dochádzky 

Schvaľovanie dochádzky je možné vykonávať postupne po jednotlivých dňoch v mesiaci. Kliknutím na 

začiarkavacie políčko  v stĺpci stavu schválenia schválite dochádzku jedného dňa. Dni s príznakom 

chyby nie je možné schváliť, sú označené takto . 
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Obrázok 33: Schválenie dochádzky postupné 

Dochádzku bez príznaku chyby je možné hromadne schváliť za celé obdobie kliknutím na ikonu  

v nástrojovej lište. Ak sú všetky dni bez chyby, sú schválené. Schválenie je možné odvolať opätovným 

kliknutím na ikonu . Ak existuje chybný riadok, zobrazí sa upozornenie s ponukou možných akcií. 

Kliknutím na ikonu  akciu zrušíte. Dni bez chyby schváľte kliknutím na ikonu  alebo zrušte všetky 

schválené dni kliknutím na ikonu  

 

Obrázok 34: Schválenie dochádzky všetkých dní 

3.2.6 Uzavretie obdobia 

Uzavretie obdobia je určené na zaistenie správnej funkčnosti dochádzkového systému. Uzavretie 

obdobia sa vykoná kliknutím na ikonu  v nástrojovej lište. Po zobrazení výzvy potvrďte kliknutím na 

ikonu  vykonanie akcie. Po uzavretí obdobia sú uložené všetky hodnoty výkazu dochádzky a nie je 

už možné vykonávať zmeny v uzavretom období. Kontrolu správnych údajov v dochádzke vykoná 

systém podľa nastavenej konfigurácie systému. Uzavretie obdobia je potrebné vykonať za celé 

obdobie. Uzávierky musia zároveň na seba nadväzovať, tzn., predošlé obdobia musia byť už uzavreté. 
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Ak správca systému nastaví povinnosť schválenia dochádzky, musí byť dochádzka pred uzavretím 

obdobia schválená. Zrušenie posledného uzavretého obdobia je možné vykonať kliknutím na ikonu  

a potvrdením výzvy. 

 

Obrázok 35: Uzavretie obdobia 

3.2.7 Zobrazenie detailu položky 

Položky v dochádzke môžete zobraziť v detailnom náhľade ako denný alebo súčtový výkaz. Detailný 

náhľad zobrazíte kliknutím na ikonu  a jeho zobrazenie zrušíte opätovným kliknutím na túto ikonu.  

 

Obrázok 36: Detail výkazu denný 

Po zobrazení náhľadu je možné prepínať medzi denným a súčtovým výkazom. 
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Obrázok 37: Detail súčtového výkazu 

3.2.8 Záložka Časové udalosti 

Záložka Časové udalosti je určená na prehľadné zobrazenie všetkých časových udalostí vrátane ich 

úprav. Po otvorení tejto záložky je zvýraznený deň, ktorý je aktuálne vybratý v prehľade. V zobrazení 

časových udalostí je možné prepínať počet dní, ktoré sú viditeľné, voľby sú 1 deň , 3 dni  a všetky 

dni . Ak potrebujeme mať záložku otvorenú pri každej úprave dochádzky, je ju možné pripevniť  

alebo uvoľniť  špendlíkom. Ak chcete záložku zavrieť, kliknite na . 

 

Obrázok 38: Záložka Časové udalosti – popis 
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V prehľade časových udalostí vidíte symbol upravovanej položky  a tiež prečiarknuté hodnoty 

zneplatnených časových udalostí. 

V dochádzke môže nastať situácia, kedy na termináli bola označená omylom časová udalosť, ktorá 

nebola plánovaná a v povolenom časovom intervale (do 1 minúty) bola načítaná správna udalosť. Tým 

systém vyhodnotí pôvodnú časovú udalosť ako neplatnú a neplatná udalosť sa nezapočíta do 

dochádzky. V zozname časových udalostí je táto udalosť označená týmto symbolom . 

 

Obrázok 39: Nezapočítaná udalosť 

Ak chcete zneplatnenú časovú udalosť obnoviť, označte ju v zozname dvojklikom. Tým sa táto časová 

udalosť otvorí vo formulári na úpravu udalostí. Môžete upraviť hodnoty času prípadne zmeniť aj typ 

časovej udalosti. Obnovenie nastane po kliknutí na ikonu , po ktorom sa formulár zavrie. 

 

Obrázok 40: Obnovenie udalosti 

3.2.9 Záložka Špeciálne zložky 

Záložka Špeciálne zložky obsahuje zoznam mzdových zložiek, ktoré nemajú hodnoty v denných 

prehľadoch (napr. zostatok dovolenky, prenos náhradného voľna). Zložky označené  je možné 

upravovať. Dvojklikom v bunke Hodnota alebo Dni otvoríte formulár na úpravu, v ktorom môžete vložiť 

požadované hodnoty času alebo údaj počet dní. 
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Obrázok 41: Špeciálne mzdové zložky 

3.2.10 Záložka Čas na schválenie 

Záložka Čas na schválenie je určená na zobrazenie časov mimo pracovnú dobu a ich schvaľovanie. Je 

funkčný pre zmeny s pevným pracovným časom. Sú tu uvedené všetky nadčasy PRED zmenou návrh 

prípadne PO zmene návrh. Dvojklikom na bunku PRED zmenou schválené prípadne PO zmene schválené 

otvoríte formulár na vloženie časovej hodnoty. Schválenú hodnotu potvrdíte kliknutím na ikonu  . 

 

Obrázok 42: Schválenie nadčasov 

Schválenú hodnotu môžete vrátiť späť. Dvojklikom na schválenú hodnotu otvoríte formulár na úpravu, 

v ktorom kliknutím na ikonu  čas zrušíte. 
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Obrázok 43: Zrušenie času 

3.3 Správa osôb 

3.3.1 Pridať osobu 

Táto voľba je určená na pridanie osoby do systému. Pridanie osoby zvolíte kliknutím na 

ikonu  Pridať osobu  v bočnom menu. Pridať osobu je možné aj priamo z hlavnej ponuky 

v časti Pracovné  voľbou Pridať osobu .  

Systém otvorí nasledujúci formulár na vyplnenie údajov o osobe 

Na uloženie je nutné vyplniť iba povinné údaje označené *. Ostatné údaje sú voliteľné. Kliknutím na 

ikonu  uložíte novú osobu. Ak táto ikona nie je viditeľná, možno ju nastaviť v ponuke  obľúbených 

položiek. 
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Obrázok 44: Pridanie novej osoby 

3.3.2 Vlastnosti osoby 

Informácie o každej osobe v dochádzkovom systéme je možné zistiť a prípadne meniť 

kliknutím na ikonu  Vlastnost i  osoby . Zobrazia sa súhrnné informácie podľa 

nasledujúceho obrázku. Ľavá časť obsahuje informácie o osobe  a ďalšie ponuky rozdelené 

na Základné   a Dochádzka  . Tieto ponuky obsahujú detailné informácie, ktoré 

opíšeme v ďalšej časti. Vpravo  je zobrazený prehľad základných informácií vrátane 

fotografie (ak je uložená). Spodná časť  obsahuje zoznam kariet pridelených osobe. 
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Obrázok 45: Vlastnosti osoby 

3.3.2.1 Osobné údaje 

Osobné údaje obsahujú informácie osoby, ktoré je možné zmeniť. Nájdete tu možnosť priradenia 

fotografie osoby, ktorú systém zobrazí aj v prehľade. Pridelenú fotografiu odstránite kliknutím na 

ikonu . Zmeny uložíte kliknutím v menu na ikonu . 
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Obrázok 46: Osoby – osobné údaje 

3.3.2.2 Karty 

Táto ponuka obsahuje administráciu kariet pre zvolenú osobu. Kliknutím na voľbu Karty  zobrazíte 

zoznam všetkých kariet (ak boli pridelené) zoskupených podľa platnosti Aktívne – je ich možné používať 

a Neaktívne – nie je ich možné použiť. 
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Obrázok 47: Osoby – karty 

Pridať kartu 

Kartu pridáte kliknutím na ikonu  v ponuke. Po otvorení okna na pridanie karty vložte číslo karty. 

Možno to vykonať ručným zápisom do poľa ČÍSLO KARTY, TYP VSTUPU určuje formát Základný alebo 

Hexa. Ak je pripojená čítačka kariet k počítaču vrátane príslušného programu, číslo karty vložte do 

vstupného poľa priložením karty k čítačke a kliknutím na ikonu . 

 

Obrázok 48: Pridanie karty 

Číslo karty potvrdíte kliknutím na Potvrdiť, systém otvorí nové okno s dodatočnými informáciami, ktoré 

môžete vyplniť. Pole POPISNÉ ČÍSLO je určené na vyplnenie vytlačeného čísla na karte, podľa ktorého 

je možné potom kartu vyhľadať v zozname osôb. Pole TYP je predvyplnené jednou z ponúkaných 

hodnôt Vydaná, Dodatková, alebo Neaktívna. Pole GLOBÁLNÝ TYP rozlišuje kartu podľa účelu použitia 
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Základný, Visit, Sprievodca. Polia PIN a ŠABLÓNY sú určené na využitie v Prístupovom systéme. Platnosť 

karty nastavte v poli PLATNOSŤ OD, v ktorom je možné nastaviť dátum aj čas. Ak je nastavená hodnota 

v poli PLATNOSŤ DO, platnosť karty bude časovo obmedzená. Pridelenie karty potvrdíte kliknutím na 

Uložiť. 

 

Obrázok 49: Pridelenie karty – dokončenie 

Upraviť kartu 

Vloženú kartu môžete upraviť označením karty a kliknutím na ikonu . Po otvorení okna môžete 

upraviť alebo doplniť požadované informácie. Význam pre nastavenie hodnôt typu: 
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Blokovaná – prechodné zablokovanie karty, Dodatková – pre ďalšiu kartu, ak už bola karta vydaná, 

Neaktívna – pre kartu, ktorú nemožno použiť, Stratená – pre stratenú kartu. 

 

Obrázok 50: Karta – upraviť 
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3.3.3 Tlačové zostavy 

Na zobrazenie (prípadne tlač alebo export do súborov) rôznych prehľadov z dochádzkového 

systému sú k dispozícii tlačové zostavy. Pred zvolením tlačovej zostavy určte v kalendári 

rozsah období a tiež výber osôb/osoby. Vlastný výber tlačovej zostavy zvoľte kliknutím na 

ikonu  Tlačové zostavy. V ponuke Dochádzka  máme zoznam zostáv, ktoré sú 

k dispozícii. Ak označíte zostavu kliknutím na ikonu , táto zostava sa zaradí do ponuky 

Obľúbené  s označením . Kliknutím na požadovanú zostavu sa daná zostava vygeneruje 

a zobrazí v prehliadači zostáv. 

 

Obrázok 51: Tlačové zostavy – výber 

Prehliadač zostáv 

 

Obrázok 52: Prehliadač zostáv 

Prehliadač zostáv obsahuje ponukový panel, vlastnú zostavu a vpravo panel na nastavenie parametrov 

zostavy. V ponukovom paneli je rozbaľovací zoznam tlačových zostáv. V ňom sa zobrazuje názov 

aktuálnej tlačovej zostavy . Tlačové zostavy je možné z tohto zoznamu vybrať a po zmene zostavy 

systém vygeneruje novú zostavu. Vedľa zoznamu zostáv je uvedené obdobie  pre údaje v zostave. 

Tento rozsah je možné tiež podľa potreby zmeniť. Nasleduje panel  na ovládanie prehliadača zostáv. 

Ikony majú kontextového Pomocníka, ktorého zobrazíte presunutím kurzora myši na príslušnú ikonu. 
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Vedľa navigačných ikon pre pohyb medzi stránkami     je ikona na zobrazenie zostavy . 

Zostavu  je tiež možné uložiť do niektorého z ponúkaných súborových formátov (PDF, RTF, XLSX, 

CSV, XML). Vlastná tlač sa vykoná kliknutím na ikonu . Ďalšia ikona  slúži na zobrazenie/skrytie 

panelu na nastavenie parametrov zostavy . Posledné ikony    sú určené na zmenu veľkosti 

zobrazenia zostavy. 

 

Obrázok 53: Tlačové zostavy – filtrovanie 

Nastavenie filtra pre tlačovú zostavu spustíte aktiváciou  filtrovacej podmienky. Postup vysvetlíme 

na príklade zobrazenia denných priechodov iba pre pondelky. Zo zoznamu stĺpcov  vyberte 

požadovaný stĺpec označený [2] Deň. Potom vyberte požadovaný operátor  =. Do textového poľa  

napíšte požadovanú hodnotu Po. Tým sa podmienka zostaví, nastavenie potvrďte kliknutím  na OK . 

 Zoznam stĺpcov obsahuje všetky stĺpce zo zostavy. Sú označené poradovým číslom [n] a 

názvom podľa záhlavia v zostave. 

 Podmienka sa porovná ako textové porovnanie, preto nemusí podmienka pre číselnú hodnotu, 
napríklad osobné číslo, zobrazovať výsledky podľa očakávania. 

3.3.4 Zmazať osobu 

Po označení osoby ju môžete zo zoznamu osôb vymazať. Potom z bočnej ponuky vyberte položku  

Zmazať osobu. Zobrazí sa dialógové okno na potvrdenie vymazania. Kliknutím na Potvrdiť  vymažete 

osobu. 

 

Obrázok 54: Potvrdenie výmazu osoby 
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3.3.5 Spojovacie súbory 

Na export údajov z dochádzkového systému sú určené spojovacie súbory. Ak chcete 

generovať spojovací súbor, zvoľte v zozname osôb požadované obdobie a označte zoznam 

osôb. Kliknutím na ikonu  zobrazíte ponuku spojovacích súborov, ktoré sú k dispozícii. 

V zozname spojovacích súborov označte súbory , ktoré chcete zaradiť medzi 

obľúbené  . 

 

Obrázok 55: Spojovacie súbory – výber 

Kliknutím na požadovaný názov spojovacieho súboru zobrazíte ponuku na vytvorenie a prezeranie 

exportu. 

 

Obrázok 56: Spojovacie súbory – vytvorenie 

V ponuke Spust iť  je zobrazený názov úlohy, formát spojovacieho súboru a počet osôb zahrnutých do 

súboru. Prepínacie tlačidlo na testovacie spustenie v predvolenom zobrazení je vypnuté. Pri zapnutí 

tejto voľby sa vygeneruje spojovací súbor, ale neuloží sa na disk ani sa nevloží do databázy. Tento režim 

slúži na overenie správnosti údajov a prípadnú kontrolu. Vytvorenie spojovacieho súboru vykonáte 

kliknutím na ikonu . 



Dochádzkový systém užívateľská dokumentácia  

INFOS_DochazkovySystem_UzivatelskaDokumentace_SK_210511.docx 41 

3.3.6 Dávkové úlohy 

Prehľad dávkových úloh je možné zobraziť kliknutím na ikonu  v bočnej ponuke zoznamu 

osôb. Tento zoznam dávkových úloh zahŕňa ukončené a tiež prípadne prebiehajúce dávkové 

úlohy. Do tohto zoznamu patria úlohy z ponuky týchto akcií: 

 Schválenie dochádzky 

 Zrušenie schválenia 

 Vytvorenie uzávierky 

 Zrušenie uzávierky 

 Spojovacie súbory 

Môžu tu byť aj ďalšie dávkové úlohy. 

Zoznam dávkových úloh obsahuje ponuku na výber úloh (prebiehajúce, hotové). Po kliknutí 

na požadovanú úlohu sa táto rozbalí a zobrazí prehľad s možnosťou úpravy osoby na 

prípadnú opravu položky, ktorá nie je vyhovujúca. Výsledok úlohy (súbor) je možné uložiť 

do počítača kliknutím na ikonu . 

 

Obrázok 57: Zoznam dávkových úloh 
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4 Pracovné – prítomnosť 

Úvodná stránka v časti Pracovné  obsahuje ponuku Prítomnosť , v ktorej môžete zistiť prítomnosť 

osôb. Kliknutím na túto ponuku zobrazíte zoznam osôb vrátane stavu ich prítomnosti. 

 

Obrázok 58: Titulná strana – prítomnosť 

4.1 Prítomnosť – popis 

Zobrazenie prítomnosti je závislé na konfigurácii, ktorá určí či bude prítomnosť zobrazovať zoznam 

osôb alebo bude pre zistenie prítomnosti osoby nutné použiť vyhľadanie osoby bez zobrazenia 

ostatných osôb. Zoznam a poradie stĺpcov prítomnosti sú tiež konfigurovateľné. 

4.1.1 Prítomnosť so zoznamom osôb 

Okno prítomnosti obsahuje v ľavej časti ponuku na vyhľadanie . Ak nie je uvedená vyhľadávacia 

podmienka, zobrazia sa všetky osoby zoskupené podľa stredísk . Vyhľadávať je možné podľa mena 

alebo podľa strediska. Vlastné vyhľadanie sa vykoná postupne ihneď po zadaní začiatočných písmen. 

V ponuke je možné nastaviť filter na zobrazenie osôb  podľa aktuálneho stavu prítomnosti. 

Prehľad 2: Príznaky prítomnosti 

 prítomný 

 neprítomný 

 neprítomný - odchod k lekárovi 

 neprítomný - služobná cesta 

 nezistené 
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Obrázok 59: Prítomnosť – zoznam osôb 

4.1.2 Prítomnosť s vyhľadaním osoby  

Do vyhľadávacieho poľa vložíme min. 3 znaky mena/strediska a klávesom ENTER alebo kliknutím na 

vyhľadať sa zobrazia nájdené záznamy podľa podmienky. 

 

Obrázok 60: Prítomnosť - vyhľadanie osoby 
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5 Nastavenia 

Používateľské nastavenia sa zobrazia kliknutím na . Všetky nastavenia sú platné pre prihláseného 

používateľa. Popis dostupných nastavení je uvedený ďalej v tejto kapitole. 

 

Obrázok 61: Nastavenie – úvod 
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5.1 Základné nastavenie 

5.1.1 Užívateľské nastavenia 

 

 

Obrázok 62: Základné nastavenie 

Nastavenie  portálu  

Jazyk pre komunikáci u Nezávislé nastavenie jazyka od prihlasovacieho jazyka, slúži pre 
e-mailové notifikácie v žiadostiach. 
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Výber  dát  

Určené pre činnosti výberu obdobia v editore, zostavách atď. 

Predchádzajúce obdobie  Počet dní v aktuálnom mesiaci, do kedy sa zobrazuje 
predošlý mesiac. Napr. 5 sa bude 5. deň v mesiaci 
zobrazovať predošlý mesiac. 

Koncový dátum rozsah u období  Výberom: Dnešný dátum/Včerajší dátum/Celé obdobie 
sa určuje posledný deň pre výber obdobia. 

Osoby 

Pamätať naposledy použité f i l tre  Nastaví naposledy použité filtre na zobrazenie 
zoznamu osôb. 

Pamätať naposledy vybrané strediská  Zobrazí posledné použité strediská v zozname 
osôb. 

Pamätať naposledy vybrané osoby  Označí osoby podľa posledného výberu osôb 
v zozname osôb. 

Označiť  uzavreté osoby  Budú v zozname osôb farebne odlíšené osoby, 
ktoré majú uzavreté obdobie. 

Povol iť  neodporúčané počty  záznamov  Ak chcete zobraziť počet osôb na stránke, povoľte 
výber viac ako 300 osôb (predvolený limit) na 500, 
1000, 2000. Zníži sa tým však rýchlosť zobrazenia 
zoznamu! 

Editor  

Forma zadávaní  hodnôt  Požadovaný spôsob vkladania časových hodnôt v editore 
dochádzky. Napr. pre čas 7:10 

 Bez oddeľovačov  napr. 710 

 S oddeľovačmi  napr. 7:10 

Radiť  mzdové z ložky  Pri pridávaní zložky mzdy určuje spôsob triedenia zložiek mzdy vo 
výbere. Hodnoty: Podľa názvu/Podľa kódu. 

Dochádzka  info  

Po výbere ponuky Dochádzka info  sa predvolene otvorí posledná zobrazená zostava. 

Predvolená zostava  Požadovaná zostava po otvorení tejto ponuky. 

Vždy zobraz iť  predvolenú zostavu  po výbere tejto ponuky sa vždy otvorí predvolená 
zostava. 
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5.1.2 Zmena hesla 

 

Obrázok 63: Zmena hesla 

Pre zmenu hesla vložíme aktuálne heslo, potom nové heslo, ktoré potvrdíme. Nové heslo uložíme 

kliknutím na . 

 


