
UniWeb-RCP

wyznaczamy kierunki

RAPORTY CZASU PRACY I OBECNOŚCI

DOSTĘP DO DANYCH Z DOWOLNEGO KOMPUTERA 

PODŁĄCZONEGO DO INTERNETU

DANE ZBIOROWE LUB INDYWIDUALNE

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI PRAWA PRACY

UniWeb-RCP uzupełnia ofertę systemu Rejestracji Czasu Pracy firmy 

UNICARD SA Aplikacja umożliwia dostęp do danych pobieranych z systemów 

Rejestracji Czasu Pracy (RCP) i przeglądanie ich poprzez sieć Internet za 

pomocą przeglądarki stron www (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera 

itp.).

Dane są prezentowane w przejrzysty sposób, wykorzystując odnośniki 

hipertekstowe, analogicznie jak typowe serwisy internetowe. Dzięki takiemu 

rozwiązaniu do poszukiwanych informacji można dotrzeć szybko i intuicyjnie,

z dowolnego komputera z dostępem do Internetu.

Korzystając z UniWeb-RCP pracownik może sprawdzić czas swojego wejścia

na teren przedsiębiorstwa oraz skontrolować obecność innych osób.

Aby skorzystać z aplikacji wystarczy wpisać odpowiedni adres w przeglądarce 

internetowej, a następnie zalogować się do serwisu podając login i hasło.

Podstawowe dane które są zwykle udostępniane pracownikom, to czas 

rozpoczęcia pracy, tabelaryczne zestawienie frekwencji w okresie

oraz zestawienie obecności innych pracowników. Aplikacja prezentuje dane 

z aktualnego miesiąca. 

Za pomocą UniWeb-RCP można prezentować w przeglądarce internetowej 

również takie informacje jak: ilość czasu jaki pracownik przepracował

w miesiącu, sumarycznie zestawienie spóźnień, sumaryczna ilość nadgodzin 

itp. UniWeb-RCP instaluje się na serwerze na którym zainstalowano bazę 

danych.



UniWeb-RCP 

Komponenty aplikacji

Windows XP , 2000, Vista ocesor x86 (min. 800MHz) RAM min. 256 MB CD-ROM (min. 
16x) karta grafiki 16 bit (min. 1024 x 768) 130 MB miejsca na HDD uprawnienia 
administratora przy instalacji   
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zainstalowana aplikacja UniRCP serwer IIS

Wymagania systemowe (konfiguracja minimalna):

Klient:

Aby zalogować się do 
aplikacji należy podać 
swój numer karty oraz 
PIN/hasło definiowane 
w aplikacji 
UniRCP/UniKD

Po zalogowaniu, 
użytkownik może 
wybrać zakładkę

 z interesującymi go 
danymi.

Zakładka "Moje dane" 
umożliwia przegląd 
frekwencji użytkownika 
w formie tabeli, wraz z 
podsumowaniem.

Zakładka "Pracownicy" 
pozwala na wybranie 

pracownika
i sprawdzenie czy

w danej chwili jest 
obecny na terenie 

zakładu pracy.
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CENTRALA 

ul. Łagiewnicka 54 

30-417 Kraków

tel. 12 39 89 900

fax 12 39 89 901

biuro@unicard.pl

dział handlowy:

tel. 12 39 89 910

fax 12 39 89 911

handlowy@unicard.pl

BIURO WARSZAWA 

ul. Jagiellońska 78

03-301 Warszawa 

tel. 22 24 47 200

fax 22 24 47 299

warszawa@unicard.pl

BIURO POZNAŃ

Os. Polan 33 

61-249 Poznań 

tel. 61 62 32 750

fax 61 62 32 799

poznan@unicard.pl
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