
Díky informačnímu systému QI získáte kompletní 
údaje o odpracované době, přesčasech, příplatcích 
a pohotovostech ve vaší firmě. Napojení na docházkové 
terminály umožňuje pohledy na skutečně reálná data 
i jejich přesnější a automatizovanější zpracování. Jedná se 
o komplexní řešení, které pokryje veškeré důležité procesy 
a sníží riziko falšování docházkových záznamů.

OBCHODNÍ JEDNOTKA

DOCHÁZKA 
ROZŠÍŘENÁ

Provázanost s dalšími 
agendami

Komplexní řešení pro různé 
typy společností

Automatizace a zjednodušení 
všech souvisejících procesů

V souladu s aktuální 
legislativou

Komu se hodí?
Terminálovou docházku využijí všechny typy firem. Meze se nekladou: je určena pro 
jednosměnný, vícesměnný i nepřetržitý provoz a neomezené množství osob.

Pomůže konkrétně:
 ■ mzdovým účetním při zpracovávání mezd;
 ■ personalistům i manažerům – informace o pracovnících vyhodnotí na základě 

reálného obrazu o přítomnostech a nepřítomnostech. Také mají jistotu, že vše je 
v souladu s legislativou;

 ■ a v neposlední řadě všem zaměstnancům, kteří získají aktuální přehled o své 
dovolené, přesčasech i počtu odpracovaných hodin.

Technické zajištění
QI zpracovává data ze snímačů, terminálů, mobilních zařízení i jiných zdrojů na 
základě přiřazených identifikačních prvků. K dispozici jsou tlačítkové terminály, kde 
označíte konkrétní pohyb (například odchod na dovolenou či oběd, příchod od 
lékaře), vše také může fungovat pouze na „pípnutí“. Snímat lze čipy, klíčenkami, 
kartičkami nebo otisky prstů. Systém je kompatibilní téměř se všemi typy 
terminálů. Pohyby je možné zaznamenávat i prostřednictvím mobilních zařízení 
s instalovanou aplikací QI Mobile.



Proč se 
Docházka rozšířená 
vyplatí?
➊ Zajišťuje celou docházkovou agendu: přehled 
o odpracované době, přestávkách, přesčasech, 
nárocích na dovolenou, práci z domova 
i zdravotním volnu (tzv. sick days).

 ▪ QI dokáže sledovat přesčasy – snadno 
vyhodnotíte, jak situaci vyřešit. Pokud 
dojde k čerpání náhradním volnem, lze určit, 
které přesčasové hodiny se budou vybírat 
prioritně. Snadno rozlišíte přesčasy v běžných 
pracovních dnech a o sobotách, nedělích 
i svátcích.

 ▪ Dle legislativních pravidel systém hlídá 
přestávky k odpočinku při práci i doby 
odpočinku mezi směnami a v týdnu.

 ▪ QI zaznamená režim plnění pohotovosti. 
Vykázané hodiny dělí na dva typy: pohotovost 
v pracovní, nebo volný den.

 ▪ Žádosti ohledně plánovaných nepřítomností 
vyřešíte bez zbytečné byrokracie přímo 
v systému: zaměstnanec jediným klikem 
nadřízenému předá žádost, ten ji stejně 
jednoduše odbaví.

 ▪ Můžete dohlížet na docházku externích 
pracovníků, zkrácených úvazků, případně 
návštěv.

➋ Na data nahlížíte v reálném čase: efektivnější 
plánování kapacit díky pohledu na skutečný stav 
pracoviště.

 ▪ Pokud využíváte aplikaci QI Mobile, 
docházku zaměstnanců zobrazíte v chytrém 
zařízení odkudkoli, kde je připojení k internetu. 

➌ Jedná se o plnohodnotnou součást QI: napojení 
na další moduly přináší přímou návaznost procesů 
a jednotné uživatelské rozhraní i data, což 
generuje úsporu času při práci.

 ▪ Zásadní je možnost napojení na mzdovou 
agendu: veškerá docházková data se 

jednoduše transformují do mezd, které QI 
určuje dle toho, zda se jedná o standardní 
pracovní dobu, víkend, svátek, přesčas či 
pohotovost. Výsledkem je eliminace ručního 
přepisování z jiných zdrojů, která přináší méně 
chyb a časovou úsporu.

 ▪ Nového pracovníka stačí do systému 
zadat pouze jednou – automaticky vyplynou 
vazby nejen na docházku, ale zároveň mzdy 
i personalistiku. 

 ▪ Díky vazbě na řídicí strukturu organizace 
se přenáší různé stupně práv na konkrétní 
zaměstnance. Procesy jsou tak namodelované 
dle firemní hierarchie.

 ▪ Všechny údaje o dovolených a dalších typech 
nepřítomností se propojují s organizačním 
kalendářem, který je přístupný celé firmě, 
a to i na mobilních zařízeních.

 ▪ Návaznost na další agendy zajišťuje 
automatický výpočet stravenek s možností 
ruční korekce – využít můžete export do 
portálu Sodexo.

➍ Je v souladu se zákonem: zavedení aktuální 
legislativy do souvisejících procesů zajistí 
plnohodnotné podklady pro kontroly například ze 
strany Úřadu práce České republiky.

 ▪ QI přináší reálný pohled na přítomnosti 
a nepřítomnosti zaměstnanců – jedná se 
o přesnou evidenci pracovní doby, která 
je striktně vyžadována zákoníkem práce. 
Nemusíte se tak obávat chyb a riskovat pokuty.

 ▪ K dispozici získáte záznamy o pohotovostech, 
kontrolu předepsaného odpočinku mezi 
směnami i denní přehled o započteném 
čase – je zřetelné, zda došlo na přesčasy, nebo 
naopak fond pracovní doby zůstal nesplněný. 

Varianta pro malé firmy: Docházka základní

Zjednodušená docházka je vhodná pro 
společnosti, ve kterých mají všichni pracovníci 
přístup do systému. Zahrnuje evidenci přítomností 
a nepřítomností zaměstnanců přímo ve formulářích 
QI, nejsou tedy potřeba terminály. V této základní 
verzi ale není k dispozici většina výše definovaných 
přínosů, samozřejmě ale ani zde nechybí přenos 
dat do mezd.

PERSONALISTIKA 
A DOCHÁZKA

ŘÍZENÍ FIRMY
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Více informací získáte u svého 
implementačního partnera nebo se 
zeptejte přímo nás na e-mailu 
obchod@qi.cz.


