
Oprogramowanie UniRCP służy do kompleksowego 
zarządzania systemem rejestracji czasu pracy. Jest 
to autorskie rozwiązanie UNICARD SA, bazujące na 
kilkunastoletnim doświadczeniu firmy i ponad 2000 
wdrożonych systemów RCP.
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UniRCP - OPROGRAMOWANIE DO REJESTRACJI CZASU PRACY

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE SYSTEMEM REJESTRACJI CZASU PRACY
Oprogramowanie UniRCP służy do kompleksowego zarządzania systemem rejestracji czasu pracy.  
Typowy system RCP składa się z części sprzętowej (rejestratory do monitorowania wejść i wyjść 
pracowników) oraz oprogramowania zarządzającego. 

REJESTRACJA POPRZEZ PRZYŁOŻENIE KARTY
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 urzadzenia, a następnie pobierane do bazy danych przez program UniRCP. 
Zdarzenia mogą być także dodawane ręcznie do UniRCP przez uprawnionego operatora.

CZAS PRACY PRACOWNIKÓW
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. Istnieje także 
możliwość podglądu danych przez pracowników w internecie za pomocą aplikacji UniWeb. Dla każdego 
pracownika dostępne są szczegółowe rozliczenia dni i okresu pracy z uwzględnieniem: fizycznego pobytu, 
czasu zaliczonego, nieobecności planowanych (np. urlopów, delegacji, szkoleń), wyjść służbowych, 
spóźnień, godzin nadliczbowych, itp. UniRCP posiada duże możliwości raportowania.

WSPÓŁPRACA Z UniKD
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 systemów ERP m.in. Sage, Teta, SAP, infomedica itp.

EKSPORT I IMPORT DANYCH
Program umożliwia definiowanie automatycznych reguł dla eksportu lub importu danych oraz 
wykonywania rozliczeń. Dzięki tej funkcjonalności program może rozliczać pracę pracowników lub 
wykonać eksport danych w określonym dniu i godzinie. Program może pracować z jednym rejestratorem, 
jak również jako rozwiązanie sieciowe tj. obsługiwać kilkadziesiąt rejestratorów z wielu lokalizacji 
(oddziałów firmy). 

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE
- zgodność z przepisami prawa pracy 
- obsługa różnych systemów i rozkładów czasu pracy (w tym zmianowej) 
- rozbudowane raportowanie (w tym www) 
- rozliczanie czasu pracy w „tle” 
- graficzna wizualizacja zdarzeń 
- skalowalność oprogramowania 
- wersje desktop i sieciowe 
- możliwość integracji z UniKD (oprogramowanie systemu kontroli dostępu) 
- możliwość integracji z systemami kadrowo-płacowymi

UniRCP - OPROGRAMOWANIE ZARZĄDZAJĄCE SYSTEMEM 
REJESTRACJI CZASU PRACY (RCP)
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Dane techniczne

Klient

System operacyjny
Windows 7 SP1  
Windows 10 (rekomendowany)

Procesor Klasy Intel Pentium III (x86) min. 2GHz

RAM 3GB

Grafika Zintegrowana karta graficzna (min. 1024x768)

HDD 200 MB (wymagane miejsce na dysku)

INNE Uprawnienia administratora przy instalacji

Serwer

System operacyjny
Windows 7 SP1
Windows 10 
Windows Server 2012 (lub wyższy)

Procesor Klasy Intel i3 (x64) min. 3GHz

RAM 4GB

Grafika Zintegrowana karta graficzna (min. 1024x768)

HDD 200 GB (wymagane miejsce na dysku)

Serwer bazy danych
MS SQL 2012 (lub wyższa wersja)
W instalatorze zawarta jest darmowa wersja MS SQL 2017 Express Edition)

INNE
Uprawnienia administratora przy instalacji
Instalacja sterowników do wirtualnych portów COM



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

www.unicard.pl


