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Dochádzkový systém  

 Dochádzkový systém LOGOS tvorí samostatný plnohodnotný 
personalistický informačný systém. LOGOS rieši prístupový systém, 
výkazníctvo práce, projektovú vyťažiteľnosť jednotlivých členov 
tímu a mnoho ďalších úloh, ktoré by boli bez zavedenia informačného 
systému LOGOS iba ťažko realizovateľné. Reálne skúsenosti 
poukazujú na zvýšenú efektivitu a dochvíľnosť zamestnancov po 
zavedení systému do prevádzky. Plne automatizované výkazníctvo 
umožňuje zamestnancom venovať svoj čas pracovnej činnosti a nie 
vykazovaniu prác, projektov, príchodov/odchodov zo zamestnania. 
Dôležitým prvkom systému je personálne vykazovanie činností, čo 
pomáha pri strategickom rozhodovaní manažmentu spoločnosti.

Čo je vlastne LOGOS (Evidencia času na pracovisku)?

 Jedná sa o systém, ktorý slúži na evidenciu pohybu zamestnancov vo firme - či už ide o kontrolu príchodu 
a odchodu alebo rôzne prerušenia počas pracovnej doby. Samozrejme plne podporuje aj evidenciu neprítomnosti 
v práci z iných dôvodov, ako je OČR, choroba, dovolenka, lekár a podobne.

Systém LOGOS spracováva informácie v reálnom čase. To znamená, 
že kedykoľvek je možné vidieť zoznam prítomných zamestnancov 
v práci. Pri neprítomných je možné sledovať dôvod ich 
neprítomnosti (dovolenka, PN, OČR) alebo ich dostupnosť na emaili.

Veľká výhoda je aj v tom, že systém ako taký podporuje už 
existujúce riešenia, a preto je ho jednoduché aplikovať kdekoľvek. 

Online informácie

Výhody LOGOS 

LOGOS

Dostupný cez webový prehliadač

Systém je postavený na tenkom klientovi, to znamená, že celý 
systém je dostupný cez webový prehliadač. Nie je teda potrebné 
inštalovať žiadne ďalšie podporné aplikácie. Stačí sa prihlásiť cez 
webové rozhranie a máte prístup ku prehľadu dochádzky, 
prítomnosti zamestnancov na pracovisku a podobne.

Triedenie zamestnancov

Je možné triediť zamestnancov do jednotlivých skupín, napríklad 
podľa oddelení alebo podľa smien. 

Evidovanie neprítomnosti v práci

Rieši aj veľakrát zdĺhavý proces plánovania a schvaľovania 
dovolenky. V tejto aplikácii máte prehľad o všetkých dovolenkách 
všetkých zamestnancov. Viete preto jednoducho zistiť, či v danú 
dobu bude potrebný počet zamestnancov na pracovisku.

Podpora existujúcich riešení
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 LOGOS je silným nástrojom pre manažment podniku, kde je 
možné veľmi rýchlo a efektívne vyhodnocovať vyťažiteľnosť 
zamestnancov. Mzdové náklady tvoria často značnú časť projektov, 
a preto je nevyhnutná operatívna kontrola nákladovosti zo 
strednodobého, ale aj krátkodobého hľadiska. LOGOS umožňuje 
sledovanie nákladov podľa projektu, aktivity, zamestnanca, tímu 
s časovým a priestorovým obmedzením podľa prevádzok a divízií. 
Taktiež sledovanie času, ktorý zamestnanci strávia výkonmi pre iné 
oddelenia alebo prevádzky, napomáha medzistrediskovému 
zúčtovaniu.

 Systém formou aktivít a projektov priebežne generuje čas 
strávený kontkrétnou aktivitou (napr. administratíva, práca 
s účtovným softvérom) alebo čas na projekte. Na dáta je možné 
nahliadať z pohľadu projektov, aktivít, zamestnancov, oddelenia 
v spoločnosti alebo z časového pohľadu. Všetky informácie je možne 
generovať do formátu XLS do užívateľom definovanej predlohy. 
Typickým príkladom je generovanie pracovných výkazov 
a kumulatívnych pracovných výkazov v zmysle projektovej 
legislatívy (čerpanie nenávratných finančných príspevkov EU).

 Zvýši sa morálka práce a zamestnanci nebudú do práce prichádzať neskoro a odchádzať 
skôr. V prípade, že zamestnanec príde na svoje pracovisko o 5 minút neskôr a o 5 minút skôr odíde, 

môžeme pri počte 30 zamestnancov použiť nasledujúcu modelovú situáciu.

Projektové výkazníctvo

Strategické rozhodovanie

Pracovná doba: 40 hodín/týžden = 160 hodín/mesiac
Mesačné mzdové náklady na jedného zamestnanca: 1280 € = 8 €/hodina

Ročná úspora pri 30 zamestnancoch

8 € x 1 200 hodín = 9 600 €

Počet 
zamestnancov

Ušetrený čas za 
1 pracovný týždeň

Ušetrený čas sa 
1 pracovný mesiac

Ušetrený čas za 
1 pracovný rok

1x 50 minút 200 minút 2 400 minút

30x 1 500 minút 6 000 minút
72 000 minút
(1 200 hodín)

Aký efekt bude mať zavedenie dochádzkového systému do spoločnosti s 30 zamestnancami? 

MODELOVÁ SITUÁCIA
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ZHRNUTIE

– aplikácia založená na tenkom klientovi, podpora všetkých webových prehliadačov
– prihlasovanie pomocou odtlačku prsta, číselným kódom alebo pomocou prístupových kartičiek / kľúčeniek
– prepojiteľnosť viacerých jednotiek do jedného systému
– vzdialený prístup do systému cez internet
– rozšírené moduly :     dochádzka
      dashboard
      riadenie
      zálohovanie
– responsive design (korektné zobrazenie na mobilných telefónoch)
– podpora domény (active directory)
– architektúra klient/server
– podpora dovoleniek / náhradného voľna / OČR
– plne elektronická regulácia personalistiky bez nutnosti papierov
– tlačové výstupy
– generovanie výstupov
– export do excelu
– zatriedenie času podľa :  projektov
       oddelení
       aktivity  

Prihlasovací terminál s biometrickým snímačom odtlačkov prsta     

Databázový server

Dochádzkový systém LOGOS
 Modul DOCHÁDZKA                         
 Modul DASHBOARD
 Modul RIADENIE
 Modul ZÁLOHOVANIE

Inštalácia + školenie

Servisná podpora 

Cena riešenia s vlastným serverom
(ceny sú uvedené bez DPH)

350 € / ks     

2 500 €

 
6 000 €                       

 3 500 €
 3 500 €
 3 500 €

400 € / osobodeň
+ cestovné náklady

5 € / osoba / mesiac

Cena riešenia s prenajatým hardvérom
(ceny sú uvedené bez DPH)

Dochádzkový systém LOGOS
 Modul DOCHÁDZKA                         
 Modul DASHBOARD
 Modul RIADENIE
 Modul ZÁLOHOVANIE

Akciová cena - zľava 20 % v prípade objednávky kompletného riešenia

Inštalácia + školenie

12 € / osoba / mesiac                       
 2 € / osoba / mesiac
 2 € / osoba / mesiac
 2 € / osoba / mesiac

15 € / osoba / mesiac

400 € / osobodeň
+ cestovné náklady
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