e!

Sistemi za evidenco delovnega časa
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Zaposleni so največje bogastvo
podjetja, njihov delovni čas pa
je eden od najpomembnejših
virov. Ker je delo drago, tudi
eden izmed najdražjih. Obvladovanje delovnega časa zaposlenih je ključno za vsako podjetje.

V podjetijh so zahteve za evidenco
enco delovnega časa različne. V okoljih,
ljih, kjer
prevladuje proizvodno delo, oziroma
opravljanje rutinskih, ponovljivih
vih storitev, je delovna učinkovitost takorekoč
korekoč
v sorazmerni povezavi s porabljenim
abljenim
časom. Tam ni težko upravičiti sistema
za evidenco delovnega časa.

Pri kreativnem delu povezava med učinki in porabljenim časom ni tako zelo očitna. Prevladuje
prepričanje, da je evidenca delovnega
lovnega časa nepotrebna. V praksi se izkaže,, da vsako delo,
tudi najbolj kreativno (oz. še zlasti tako) poleg
znanja in idej, potrebuje tudii zadostno mero
časa, da sploh pridemo do rezultatov.
ultatov. Managerkreativce«, se veji, ki vodijo tako imenovane »kreativce«,
likokrat srečujejo s problemom,
m, da se zaposleni
pritožujejo nad obilico nalog, ki jih ne morejo
izvršiti. Pogosto vzrok za neučinkovitost
nkovitost izhaja iz
preprostega dejstva, da zaposleni
eni v svoje delo ne
vložijo dovolj časa.

ZNAČILNOSTI MLS SISTEMOV ZA EVIDENCO DELOVNEGA ČASA
Natančno vodenje evidenc delovnega časa
zaposlenih z vnaprej določenimi urniki.

Online vpogled zaposlenih v lastne
podatke o evidenci delovnega časa.

Sodobni in atraktivni registracijski terminali.

Vodenje evidenc porabljenega časa po
različnih aktivnostih in projektih.

Preprost vnos in potrjevanje izrednega dela in odsotnosti.

Izmenjava podatkov s poljubnim ERP sistemom
(na voljo je standardna rešitev za sinhronizacijo podatkov s sistemom Pantheon).

Možnost razširitve z MLS sistemom vstopne kontrole.

Možnost integracije videonadzornih IP kamer in beleženje posnetkov ob registraciji.

Neomejeno nadgrajevanje po obsegu (številu uporabnikov) in funkcionalnosti.

Skladnost s slovensko delovnopravno zakonodajo in zakonom o varstu osebnih
podatkov ter uveljavljenimi poslovnimi običaji.

SISTEMI ZA EVIDENCO DELOVNEGA ČASA MLS

Registracijski Terminali
MLS program ponuja dve osnovni izpeljanki registracijskih terminalov: Tekstovni terminal s tipkami
ter grafični terminal z zaslonom, občutljivim na dotik. Za registracijo se uporabljajo brezkontaktne
RFID kartice.
Terminal S-33.

Grafični terminal S-42.
Grafični
S 42

Programska oprema
Upravljanju, nadzoru ter konfiguriranju MLS sistemov je namenjen program MLS Manager. Ta
ponuja različne možnosti za popolno prilagoditev sistema uporabniku. Programska oprema
deluje v operacijskem sistemu MS Windows. Podatki se shranjujejo v podatkovni bazi MS SQL
Server. Spletni vmesnik MLS Web Access omogoča upravljanje podatkov o evidenci delovnega
časa preko interneta.

Primer postavitve sistema za evidenco delovnega časa MLS
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1

Registracijski terminali
pred vhodi v stavbe.

2

Upravljanje sistema s
pomočjo MLS Manager
programske opreme.

3

Evidenca delovnega časa
na oddaljeni lokaciji.

4

Možnost oddaljenega
dostopa do sistema.

INTERNET
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PRODAJNI PAKETI
MLS Time Attendance BASIC LITE USB (koda za naročanje: EDC-TXT-LITE)
Preprost sistem s tekstovnim terminalom, ki se preko priloženega pretvornika priključi na USB
priključek osebnega računalnika. Paket vsebuje stenski terminal S-33, vmesnik z napajalnikom za
priklop na PC računalnik ter programsko opremo MLS Manager.

MLS Time Attendance STANDARD SERIAL (koda za naročanje: EDC-TXT-SERIAL)
Sistem za registracijo delovnega časa z robustnim tekstovnim terminalom S-33 za beleženje prihodov in odhodov ter krmilno enoto z napajalnikom. Sistem deluje avtonomno in ne potrebuje
stalne povezave s PC računalnikom. Vgrajeno rezervno napajanje omogoča nemoteno delovanje
tudi ob izpadu električnega napajanja. Možno je krmiljenje odpiranja enih vrat.

MLS Time Attendance STANDARD TCPIP (koda za naročanje: EDC-TXT-TCPIP)
Verzija MLS Time Attendance STANDARD s priključitvijo krmilne enote neposredno na LAN
omrežje.

MLS Time Attendance PROGRESSIVE TCPIP (koda za naročanje: EDC-GFX-TCPIP)
Sistem z grafičnim terminalom za registracijo delovnega časa za zahtevnejša okolja. Sestav vsebuje grafični stenski terminal z zaslonom, ki je občutljiv na dotik. Terminal omogoča različne dodatne funkcije: prikaz slike zaposlenega ob identifikaciji na terminalu, prikaz povzetek stanja,
možnost različnih grafičnih predlog, prikaz logotipa podjetja. Terminal se priključi neposredno na LAN omrežje. Sistem deluje avtonomno in ne potrebuje stalne omrežne povezave s PC
računalnikom. Varijanti za klasične 125 kHz in Mifare RFID kartice.

MLS Time Attendance PROGRESSIVE TCPIP POE (koda za naročanje: EDC-GFX-POE-TCPIP)
Verzija MLS Time Attendance PROGRESSIVE TCPIP z napajanjem po sistemu Power over Ethernet.

Naj vse sekunde štejejo - s pomočjo
sistemov za evidenco delovnega časa MLS.

Izbira najprimernejšega sistema evidence delovnega časa je odvisna od vaših potreb in načrtov. Skupaj lahko najdemo najprimernejšo rešitev za vaše
bodoče poslovne uspehe.

Za več informacij o sistemih MLS nas kontaktirajte!

