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Docházkový systém

Víme, že v dnešní době má evidenci docházky vyřešenou
většina společností, ale díky docházkovému systému
SAITECH budete mít užitečný nástroj pro řízení vaší
společnosti! Nabízíme česká řešení s dlouhou životností
a vysokou uživatelskou kvalitou.
S docházkovým systémem SAITECH zlepšíte evidenci
docházky, plánování a schvalování nepřítomnosti či tvorby
přehledů pro zpracování mezd. Ušetříme vám čas, náklady
a zbytečné papírování!
Docházkový systém SAITECH je určen pro všechny typy firem,
od malých až po velké společnosti, vyniká především díky své
variabilitě a možnosti nastavit docházku přesně podle potřeb
zákazníka.

Nastavení několika desítek parametrů docházkových kont,
registrací, směn a jejich vzájemné propojení umožňuje
klientovi vytvořit docházku dle jeho představ. Vhodným
doplněním systému je napojení na informační či mzdový
systém, který zajistí automatický přenos podkladů o docházce ke zpracování mezd.
S rozvojem a postupným zlevňováním moderních technologií nabízíme celou řadu řešení, která by ještě před pár lety
nebyla dostupná. Od evidence docházky a vstupu pomocí
přenosných terminálů, terminálů s biometrickou technologií
(čtení otisků prstů), případně docházkových zařízení
ve vozidlech s online přenosem dat, až po vybavení vrátnic
(automatické čtení registračních značek, strojové čtečky
dokladů) a celé řady dalších zakázkových řešení.

Základní koncepce docházkového systému
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Benefity
Nejvýznamnější přínosy
•
•
•
•
•

Úspora provozních nákladů a snížení administrativní zátěže
Jednoduchá orientace a snadné uživatelské použití
Zvýšení kontroly zaměstnanců  - aktuální přehled přítomnosti, možnost plánování docházky
Zamezení chybovosti při ručním zpracování podkladů pro mzdy
Vyhodnocení výkazů práce s možností prémiového systému

Dodáváme komplexní řešení a služby
•
•
•
•

Docházkové terminály – kontaktní, bezkontaktní, biometrické a mobilní
Identifikační média - karty, přívěsky, čipy, biometrie
Softwarové vybavení – univerzální, modifikovatelný a přehledný systém
Profesionální servis – zkušený implementační a servisní tým

Biometrie
Moderní řešení identifikace pomocí otisků
prstů, které má nižší pořizovací náklady
a data nelze zfalšovat. Nabízíme docházkové,
přístupové terminály a dodáváme
nadstandardní software, který umožňuje
propojení několika poboček firmy a mimo
jiné export do mzdového systému. Jedná
se o rychlý, pohodlný a snadný způsob pro
zajištění jedinečné identifikace uživatele.

Helpdesk
Online aplikace, která umožňuje přehledně
a jednoduše spravovat požadavky zákazníka
z hlediska podpory.
•
•
•
•
•

Centralizovaná správa požadavků
Automatické upozorňování na stav
vašeho požadavku
Přístup do databáze znalostí
Historie řešení požadavků
Přehledy

Vybraná produktová řešení
•
•
•
•
•

Docházka v automobilech společně se sledováním vozového parku
Ruční terminály pro kontrolu vstupu, vjezdu a evidenci návštěv
Řešení odloučených pracovišť (přenos dat přes GSM sítě)
Sledování a vyúčtování dopravy zaměstnanců
Informační kiosky

Nejčastěji využívané rozšiřující moduly
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Banka přesčasových hodin
Plánování docházky a dovolených (workflow)
Kontrola a evidence školení zaměstnanců
Kniha návštěv, evidence vozidel a tablo přítomnosti
Aktivní a pasivní webové rozhraní
Evidence a sledování práce na zakázkách
Moduly pro výpočet odměn a prémií
Personální synchronizace se mzdovými či informačními systémy
Exportní můstky do mzdových a informačních systémů

Společnost SAITECH s.r.o. byla založena v roce 1997 a od samého
počátku se specializuje na vývoj, výrobu, prodej a servis docházkových,
přístupových a stravovacích systémů. V posledních letech jsme nabídku
rozšířili o systémy sledování a vizualizaci výroby. V současné době se
řadíme mezi TOP dodavatele identifikačních systémů v České republice.
Nabízíme česká řešení s dlouhou životností a vysokou uživatelskou
kvalitou.

Řešení na míru
Uvědomujeme si, že každá firma je unikátní, a proto vychází nabídka
našich služeb vždy z jejích konkrétních potřeb. Svým zákazníkům
nabízíme komplexní přístup zahrnující poradenství, vývoj, implementaci,
projektové řízení a technickou podporu.

Naše cíle
Poskytovat zákazníkům kvalitní, profesionální a komplexní řešení
za použití spolehlivých komponent. Maximální spokojenost našich
zákazníků zajišťujeme rychlou a odbornou podporou s nabídkou
profesionálních služeb, které našim klientům pomáhají s integrací
a zlepšováním efektivity práce i výroby.

Havlíčkova 125, 411 55 Terezín
tel.: + 420 416 782 226
GSM: + 420 605 777 997
e-mail: info@saitech.cz
www.saitech.cz

