
Oprogramowanie IRIDIUM® automatyzuje proces 
planowania, rejestracji i  kontroli elastycznego czasu 
pracy w sieciach handlowych, firmach produkcyjnych  
i przedsiębiorstwach pracujących w systemie zmianowym.  
Rozwiązanie to może pracować zarówno w firmach 
prowadzących działalność w jednej lokalizacji,  jak również 
w firmach posiadających swoje placówki na terenie całego 
kraju np. sieciach handlowych. Przesyłanie danych może 
odbywać się przez Internet lub sieciami korporacyjnymi.

IRIDIUM®



IRIDIUM RCP® - system do planowania i rejestracji czasu pracy

OBECNOŚĆ
Prezentuje w sposób graficzny stan obecności pracowników w zadanym okresie. Pozwala na szybkie 
zarządzanie nadgodzinami, niedopracowaniami.

PRACOWNICY ZEWNĘTRZNI
Umożliwia zarządzanie pracownikami zewnętrznymi tj. merchandiserzy, agencje pracy tymczasowej, 
ochrona, itp.

PLANY URLOPOWE
Pozwala zarządzać i ustalać plan urlopowy. Osoby odpowiadające mogą kontrolować poziom realizacji 
planu.

LISTA EWAKUACYJNA
Szybko tworzy listę pracowników podległych na wypadek zdarzeń tj. pożar, powódź.

RAPORTY
Moduł zawiera 20 różnych raportów, które dla dowolnych typów potrzeb mogą być dowolnie 
modyfikowane.

ARCHIWUM
Pozwala na przechowywanie dużej ilości informacji. Dzieli bazy na okresy bieżące i zamknięte.

POMOC
Zawiera opis oprogramowania FAQ.

USTAWIENIA
Dostęp dla administratorów systemu do modułu pozwala parametryzować system, zarządzać poziomem 
dostępu i uprawnień.

ZGODNOŚĆ Z KODEKSEM PRACY
Pozwala na ergonomiczne ustalenie harmonogramu pracy pracownika w firmach z branży Retail. 
Oprogramowanie umożliwia kontrolę i optymalizację pracy, także przy dużej ilości pracowników, 
sprawdza zgodność z przepisami Kodeksu Pracy. Dział HR może wprowadzać zmiany np.: korygować 
harmonogram pracy zgodnie z aktualnymi potrzebami, zatwierdzać godziny nadliczbowe, wprowadzać 
planowane nieobecności, urlopy.

SYSTEM DO PLANOWANIA I REJESTRACJI CZASU PRACY



UNICARD SA od prawie trzydziestu lat jest liderem na rynku 

rozwiązań z zakresu kontroli dostępu, rejestracji czasu 

pracy,  systemów identyfikacji  osób, zabezpieczeń i integracji   

z automatyką budynkową.

SYSTEM REJESTRACJI CZASU PRACY

Działanie systemu opiera się na współpracy urządzeń 
rejestrujących z kartami identyfikującymi zatrudnione 
osoby. Każde użycie identyfikatora osobistego znajduje 
swoje odzwierciedlenie w elektronicznej dokumentacji. 
Najważniejszym efektem zastosowania systemu jest 
gromadzenie informacji na temat czasu pracy wszystkich 
zatrudnionych osób. 

Systemy Rejestracji Czasu Pracy firmy UNICARD SA mogą 
składać się z wielu punktów rejestracji, umieszczonych  
w różnych miejscach, zawierać dodatkowe urządzenia 
oraz współpracować  z innymi systemami.

PODSTAWOWE ELEMENTY SYSTEMU RCP TO:

∙ Rejestrator czasu pracy 
∙ Karty zbliżeniowe 
∙ Oprogramowanie

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU

Działanie systemu KD opiera się na współpracy urządzeń 
 z identyfikatorami osobistymi, którymi są z reguły  
karty zbliżeniowe. Użytkownicy systemu otrzymują 
uprawnienia do poruszania się w wyznaczonych strefach 
lub wejścia do pomieszczeń budynku. W systemie kontroli 
dostępu żadne dane nie są przechowywane na karcie, co 
ma szczególne znaczenie  w przypadku jej zgubienia lub 
kradzieży. 
Uprawnienia użytkowników nadawane są indywidualnie, 
co pozwala na dostosowanie działania systemu do 
struktury funkcjonowania przedsiębiorstwa lub funkcji 
pełnionych przez pracowników.

 
PODSTAWOWE ELEMENTY SYSTEMU KD:

∙ Czytnik kontroli dostępu
∙ Sterownik
∙ Elektrozamek
∙ Kontaktron
∙ Karty zbliżeniowe
∙ Oprogramowanie
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