
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.).

UniWeb-RCP



UNIWEB - APLIKACJA WEBOWA UNIRCP

PRZEJRZYSTY WYGLĄD
Dane prezentowane są w przejrzysty sposób wykorzystując odnośniki hipertekstowe, analogicznie jak 
typowe serwisy internetowe. Dzięki takiemu rozwiązaniu można bezproblemowo dotrzeć do potrzebnych 
informacji korzytając z dowolnego komputera z dostępem do Internetu.

CZAS PRACY
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.

APLIKACJA PREZENTUJE DANE Z AKTUALNEGO MIESIĄCA
Podstawowe dane, które są zwykle udostępniane pracownikom, to czas rozpoczęcia pracy, tabelaryczne   
zestawienie frekwencji w danym okresie oraz zestawienie obecności innych pracowników.

PREZENTACJA DANYCH
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 bazędanych.

APLIKACJA WEBOWA UNIRCP



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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