Program za evidenciju radnog vremena
Izrada izveštaja je vrlo jednostavna. On se izrađuje tako što odaberete tip izveštaja, zaposlenog i vremenski
period ako je potreban. Na raspolaganju su Vam sledeći tipovi izveštaja:
-

detaljni izveštaj sa vremenima svih ulazaka/izlazaka
detaljni izveštaj sa početkom-krajem smene i ranijim odlascima
standardni izveštaj sa vremenima po danima obrađenih događaja
kratki izveštaj sa izračunatim vremenima bez događaja
karnet sa mesečnim prikazom
karnet – skraćeni prikaz
lista prisutnosti

Tip izveštaja je po učitavanju programa uvek detaljni jer on prikazuje sve podatke o vremenima ulaska i izlaska za
zaposlenog.

Najpre u padajućem meniju Zaposleni odaberite ime i prezime zaposlenog za kog Vam treba izveštaj. Kliknite na
Odaberi. U slučaju da želite da ponovite izbor kliknite na Odaberi ponovo.
Nakon toga možete odabrati vremenski period u kom želite da pravite izveštaj. U padajućem meniju imate
nekoliko standardnih opcija (današnji dan, jučerašnji dan, prošli mesec, sadašnji mesec...). Kliknite na Odaberi. U
tabeli će se filtrirati podaci u skladu sa vašim odabranim parametrima. U slučaju da želite da ponovite izbor
kliknite na Odaberi ponovo.
Zatim kliknete na Izradi izveštaj. Kao što vidite iz primera program će Vam automatski označiti koji su Vam
događaji problematični i to:
tamno sivom bojom događaj koji je neuparen, tj. dolazak koji nema svoj odlazak ili slično, ili jedan
događaj u tom danu (zaposleni zaboravio da se odjavi),
svetlo sivom bojom ostale uparene događaje tog dana kad imate problematičan događaj,
žutom bojom događaj čije je radno vreme veće od definisanog vremena (podešava se u podešavanjima)
Pri izradi izveštaja potrebno je najpre ove događaje upariti, mada Vi možete štampati sve i bez uparivanja samo
što onda za neuparen događaj neće biti izračunato radno vreme. Ako imate instaliranu IP Kameru ili sistem sa
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iClock čitačima možete uključiti i sliku događaja u izveštaj. Mi smo u našem slučaju obavili neophodne izmene da
bi imali pravilan redosled događaja.

Iskočiće upit da li želite da štampate izveštaj. Kliknite na U redu. Po potvrdi upita program će početi računanje i
izradu izveštaja. Npr. detaljni izveštaj će izgledati otprilike ovako u zavisnosti od postavki u Podešavanjima.
Izveštaj možete odštampati ili snimiti u pdf, excel, rtf ili nekom drugom formatu.
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