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Zadaniem Systemu Rejestracji Czasu Pracy jest gromadzenie i prezentowanie wyczerpujących informacji o czasie pracy, godzinach obecności, spóźnieniach i wypracowanych nadgodzinach. Rejestracje dokonywane są przez pracowników poprzez przyłożenie karty do rejestratora. Informacje gromadzone w systemie są zgodne z przepisami Kodeksu Pracy i mogą stanowić podstawę ustalania wynagrodzenia pracowników.
Typowe komponenty systemu RCP:
- rejestrator czasu pracy
- karty identyfikujące pracowników
- komputer z oprogramowaniem
- zasilacz z UPS i konwerter transmisji (np. RS422/LAN)
Dodatkowo w skład systemu mogą wchodzić:
- kołowrót (bramka)
- dodatkowe czytniki i rejestratory
- drukarka i koder kart
- rygiel lub zwora do otwierania drzwi
Rejestrator SD-1662 jest urządzeniem mikroprocesorowym, przystosowanym do odczytu kart zbliżeniowych. Podstawowym
przeznaczeniem urządzenia jest praca w systemach rejestracji czasu pracy. Rejestrator znajduje także zastosowanie w innych
systemach np. rozliczania zleceń produkcyjnych i serwisowych. SD-1662 produkowany jest w wersjach współpracujących z
najpopularniejszymi systemami kart zbliżeniowych na rynku: MIFARE®, INDALA®, HID®, iCLASS™. Rejestrator posiada podświetlany
wyświetlacz LCD informujący o bieżącym czasie i trybie rejestracji. Wyświetlacz umożliwia prezentację komunikatów tekstowych,
bilansu czasu pracy i aktualnej informacji o urlopach, które są przesyłane z aplikacji zarządzającej. Dodatkowo, w pamięci
rejestratora zapisywane są wszystkie uprawnienia kart wraz z ewentualnymi ograniczeniami. Rejestrator SD-1662 może sterować
urządzeniami wykonawczymi (rygiel, kołowrót itp.) oraz współpracować z dodatkowym czytnikiem. Dodatkowy czytnik może
być wykorzystywany np. jako element systemu KD (umieszczony przed drzwiami zewnętrznymi służy do otwierania drzwi) lub
jako element systemu RCP (np. gdy wejścia są odnotowywane po przyłożeniu karty do czytnika dodatkowego, a wyjścia po
przyłożeniu karty do rejestratora).
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Podstawowym nośnikiem informacji w systemach rejestracji czasu
pracy są identyfikatory w formie kart plastikowych. Obecnie w systemach tego typu najczęściej wykorzystywane są elektroniczne karty
zbliżeniowe. W niektórych przypadkach stosowane są elektroniczne
tokeny zbliżeniowe w formie breloczka lub karty z paskiem magnetycznym. Karty plastikowe wykonane są zwykle z tworzywa sztucznego
PVC, polietylenu, tworzywa PET lub ABS. Na karcie są nadrukowywane
dane użytkownika oraz zdjęcie (personalizacja graficzna). Nadruk ten
wykonywany jest za pomocą drukarek termosublimacyjnych. W ramach
wdrożenia systemu rejestracji czasu pracy, UNICARD SA przygotowuje
pulę identyfikatorów dla pracowników firmy oraz świadczy usługi
dodrukowywania identyfikatorów dla osób nowozatrudnionych. W
przypadku wykonywania większej liczby identyfikatorów sugerujemy
rozważenie decyzji zakupu własnej drukarki do kart.
Oprogramowanie UniRCP służy do kompleksowego zarządzania systemem rejestracji czasu pracy. UniRCP to autorskie rozwiązanie UNICARD
SA, bazujące na kilkunastoletnim doświadczeniu firmy i ponad 2000
wdrożonych systemach RCP.
Za każdym razem gdy pracownik rozpoczyna lub kończy pracę (ewentualnie czasowo opuszcza zakład pracy), dokonuje rejestracji poprzez
przyłożenie karty zbliżeniowej do rejestratora. Rejestracje są zapisywane w pamięci urządzenia, a następnie pobierane do bazy danych przez
program UniRCP. Zdarzenia mogą być także dodawane ręcznie do
UniRCP przez uprawnionego operatora.
Na podstawie rejestracji wejść i wyjść oraz zdefiniowanych wcześniej
harmonogramów pracy, UniRCP rozlicza czas pracy pracowników. Jeżeli
podczas rozliczenia wystąpiły błędy (np. brak logicznej kolejności
zdarzeń), program sygnalizuje je operatorowi umożliwiając wprowadzenie poprawek.
Dla każdego pracownika dostępne jest szczegółowe rozliczenie dni i
okresu pracy z uwzględnieniem: fizycznego pobytu, czasu zaliczonego,
nieobecności planowanych (np. urlopów, delegacji, szkoleń), wyjść
służbowych, spóźnień, godzin nadliczbowych, itp. UniRCP posiada
szerokie możliwości raportowania oraz zapewnia dostęp do raportów
przez przeglądarkę internetową.
UniRCP może współpracować z oprogramowaniem do zarządzania
kontrolą dostępu UniKD. Oba programy mogą pracować na jednej bazie
danych, co eliminuje konieczność wprowadzania danych o pracownikach i strukturze organizacyjnej do dwóch baz danych. UniRCP umożliwia także integrację z programami kadrowo-płacowymi, takimi jak: SAP,
Symfonia, TETA.
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