
 

 

� Biometrické ověření (otiskem prstu) zajistí 
přesné a autentické časové záznamy, které 
eliminují případy,  kdy si zaměstnanci 
vzájemně vypomáhají při zaznamenávání 
příchodů a odchodů z práce, tak při 
zaokrouhlování hodin. 

 
� Toto zařízení přispívá nejenom ke zkvalitnění 

služeb zákazníkům, ale i ke zvýšení výnosů, 
a to díky včasnému příchodu zaměstnanců. 

 
� Systém umožňuje sledovat odpracované hodiny 

zaměstnanců, přesčasy, přestávky, dovolené, 
nemocenské a další dny pracovní nepřítomnosti. 
Kromě toho i automaticky sčítá celkový počet 
hodin, čímž dochází k minimalizaci výskytu 
chyb ve výpočtech. 

 
� Zařízení pomáhá řídit náklady a hodiny práce 

tím, že vytváří výkazy, které slouží jako 
podklad pro posuzování managementem a  
zpracování mezd. 

 
� Zprávy je možné přenášet jako soubor typu Excel 

do  známých mzdových systémů nebo softwarů.  
 

� Systém dále umožňuje zobrazit příchody a 
odchody v reálném čase a tím umožňuje mít 
okamžitý přehled o přítomnosti zaměstnanců. 

 
� Systém také zvyšuje efektivitu tím, že 

minimalizuje veškeré administrativní úkoly a vede 
tak ke snížení výskytu počtu chyb při zpracování 
mezd. 

 
� Snadné nastavení a uživatelsky přátelský vzhled – 

všechna data jsou uchovávána přímo v terminálu. 
Snadný přístup je umožněn přes webový prohlížeč 
na Vašem počítači. 

 
� Použitím otisku prstu nejsou zapotřebí žádné 

zaměstnanecké karty se škodlivým PVC a žádné 
papírové vstupky. Systém je šetrný nejen k Vám, 
ale i k životnímu prostředí. 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
� Zákazníci společnosti e-DATA šetří    v průměru 

1- 5 % ze mzdových nákladů zaznamenáním 
autenticky  přesných záznamů. Ušetřená 2 %  na 
jednoho zaměstnance za každý měsíc přináší 
úspory ve výši:  

 
Cena/hod     počet zaměstnanců/měsíční úspory 

15 25 50 75 
 

$8 $416 $694 $1.386 $2.080 
$10 $520 $866 $1.734 $2.600 
$8 $624 $1.040 $2.080 $3.120 

 
Automatické zpracování záznamů odpracovaných hodin 
šetří čas zejména při: 

� evidenci pracovních výkazů 
� dohledání chybějících příchodů a odchodů z práce 

nebo nečitelných pracovních výkazů na konci 
výplatního období 

� dohlížení na příchody do práce 
� výpočtu přesčasů 
� úpravách pracovních výkazů 
� úpravách  mzdové dokumentace 

 

                   

VLASTNOSTI A PŘEDNOSTI 
 

S docházkovým systémem TLT1000 není 
potřeba instalovat žádný software ani 
používat vyhrazený software. Informace 
jsou ukládány v terminálu a jsou přístupné 
z lokální sítě přes web prohlížeč. 
 

ÚSPORY 
 

Docházkový systém TLT1000 
 

PŘÍSTUP PŘES WEB 
 


