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PREDSTAVITEV

Evidentiranje prisotnosti in nadzor dostopa

Portir

..V sodobni preobleki nudi elektronsko beleženje, zakonsko predpisane evidence in nadzor dostopa..

Zgodovina
Se še spomnite tistih papirnatih kartic ob vhodu v
tovarno? In tistega »drrrrrm«. Na koncu meseca je
sledilo mukotrpno branje potiskanih kartic, uskla
jevanje z zaposlenimi in izračun vsaj približno
pravilnih podatkov. Je to za vas zgodovina?

Zakonodaja
Zakon o evidencah na področju dela določa, da
se vodi tudi evidenca o izrabi delovnega časa,
za kar moramo poskrbeti delodajalci. Dnevno
moramo vpisovati za posameznega delavca
podatke o številu rednih ur in nadur, opravljene
ure s polnim in skrajšanim delovnim časom,
bolniške odsotnosti in dopuste.

Zdrava pamet
Ste pomislili, kako se izogniti tem opravilom in
jih avtomatizirati? Vsi imamo dovolj administra
tivnih opravil in se raje posvečamo ustvarjalne
mu delu. Delajmo, kar najbolje znamo, prisot
nost pa naj beleži Portir.

Rešitev je Portir
Razvili smo sodobno, preprosto rešitev Portir.
Namenjena je evidentiranju prisotnosti na delu,
nadzoru dostopa in vodenju vseh potrebnih za
konskih evidenc.

Prednosti
Napake v izračunu ur so izključene in pri
hranek časa je velik. Podatke je mogoče upor
abiti za obračun plač in sproti lahko spremlja
mo stanje svojih ur. Program je mogoče prila

goditi vsem režimom dela v podjetju – letni
delovni koledar, fiksni delovni čas, izmene,
turnusi, omejeno gibljiv delovni čas, celo za
vsakega delavca. Sistem vodi točno evidenco
izrabe letnega dopusta, vsakemu zaposlene
mu se na koncu meseca predloži list prisot
nosti in odsotnosti, lahko pa si te podatke za
posleni tudi sam pregleduje na računalniku
ali kot opcijo tudi na spletu.

in zanesljiv prenos podatkov na eno mesto. Za
odpiranje vrat z elektronsko ključavnico je treba
namestiti še nekaj opreme, enako velja tudi v pri
meru videonadzora. Terminal kot opcijo omo
goča prenos podatkov tudi prek omrežja WiFi ali
telefonskega mobilnega omrežja (GSM) za lokaci
je, kjer ni dostopnega interneta. Če ni na voljo ne
interneta ali mrežne povezave, pa lahko podatke
s terminala prenašamo s ključkom USB.

Zanesljivost in varnost
Nedvoumna identifikacija/registracija je zago
tovljena, mogoča je uporaba biometričnih bral
nikov prstnih odtisov. Registracijo je preprosto
nadgraditi s sistemom za odpiranje vrat, v sam
terminal pa lahko dodamo tudi videonadzor
beleženja. Sistem beleži in hrani posnetke oseb,
ki so ves čas na voljo nadzorniku sistema.

Potrebna oprema
Prolog d. o. o., Logatec
Tržaška 114, 1370 Logatec
Tel: 01 759-02-70
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Računalniške novice

Zagotavljamo veliko prilagodljivost obstoječi
računalniški opremi uporabnika. Za registracijo
prihodov/odhodov potrebujete vsaj en terminal
in brezstične kartice RFID ali obeske za ključe za
vse zaposlene. Terminal povežemo z raču
nalnikom ali strežnikom prek omrežja ali na drug
mogoč način. V primeru več vhodov v podjetje
ali oddaljenih lokacij zagotavljamo povezljivost

Nakup ali najem
Mnogi podjetniki se težko odločite za investici
je, zato vam nudimo nakup na obroke ali najem.
Cena je odvisna od terminala, števila zaposlenih,
potrebnega ožičenja ali drugih zahtev. Cena os
novnega paketa za podjetje z do desetimi zapo
slenimi že od 890 evrov dalje. 
(P. R.)
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