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OGÓLNE WIADOMOŚCI O PROGRAMIE
Podstawową funkcjonalnością programu jest ewidencjonowanie czasu pracy. Pobiera on z bazy
danych informacje o zdarzeniach, takich jak zbliżenie przez pracownika karty do czytnika przy wejściu
lub wyjściu z obszaru pracy. Na podstawie przypisanych pracownikom kalendarzy(harmonogramów
pracy) program przelicza między innymi czy pracownik wypełnił w danym dniu normę czasu pracy.
Norma godzinowa, a także godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy są określone w schematach dnia.
W przypadku nieobecności pracownika, w programie zaznacza się odpowiedni jej typ.
Wszelkiego rodzaju ewidencje i raporty, jakie udostępnia program, można drukować lub eksportować
do pliku. Mogą one dotyczyć dowolnego okresu, gdyż dane historyczne są zachowywane.

Wymagania
Program może działać na sprawnym komputerze klasy PC, z zainstalowanym Microsoft .NET
Framework 4.0 (lub nowszym).

Ekran powitalny (strona startowa)
Po zalogowaniu się do programu domyślnie wyświetla się strona startowa. Przedstawiono ją na
poniższym obrazie.
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Przycisk Zmień stronę startową znajdujący się w lewej górnej części okna umożliwia ustawienie
innego niż domyślny ekranu powitalnego. I tak, pierwszym ekranem widocznym po zalogowaniu
może być dowolny raport. Przycisk ten znajduje się w panelu szybkiej nawigacji, zawierający skróty
do najczęściej używanych poleceń i widoków. Panel ten można dostosować do swoich potrzeb. Każdy
ze skrótów można zmienić, klikając najpierw na przycisk Zmień pozycję szybkiej nawigacji, a później
na wybraną pozycję, którą chce się zmienić. W sekcji Statystyki wyświetlana jest liczba zatrudnionych
pracowników, liczba zalogowanych użytkowników systemu oraz informacja o największym spóźnieniu
w ostatnim miesiącu oraz inne statystyki. Przydatnym elementem okna startowego jest też sekcja
Przypomnienia. Jeśli wśród danych dotyczących pracownika zapisano wcześniej terminy badań
okresowych lub termin końca umowy, to system przypomni o nich przed ich upływem (domyślnie 2
tygodnie wcześniej, można przez opcje zaawansowane zwiększyć czas). W sekcji tej odnotowywane
są także nieobecności nieusprawiedliwione oraz złe odbicia karty, które powinny zostać wyjaśnione z
pracownikiem. Okno przypomnień wyświetla domyślnie przypomnienia dotyczące bieżącego
miesiąca. Aby zobaczyć przypomnienia do poprzedniego miesiąca, należy kliknąć prawym przyciskiem
myszy na tabeli i wybrać Pokaż poprzedni miesiąc. Okno startowe zawiera również wykres
przeliczonych czasów pracy oraz spóźnień pracowników w ciągu ostatnich dwóch tygodni.

Układ okna
Okno programu składa się z części niezmiennych – jak menu główne, przyciski pomocnicze, oraz
z części, które się zmieniają – jak okno główne, pasek opcji. Rozłożenie poszczególnych części
przedstawiono na poniższym obrazie.
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Nawigacja
W programie można nawigować po różnych oknach za pomocą menu głównego oraz menu
kontekstowego (wywoływanego za pomocą prawego przycisku myszy). Dzięki przyciskom
pomocniczym Wstecz i Dalej, umieszczonym pod menu głównym, można też wrócić do poprzednio
odwiedzanego okna, a potem przejść do następnego.

Opcje
Okno opcji otwiera się poprzez kliknięcie na przycisk Opcje lub wybranie odpowiedniej pozycji
w zakładce Ustawienia w menu głównym.

W oknie tym są cztery zakładki:
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•

Aplikacja;

•

Czas pracy;

•

Wygląd;

•

Wymiary nieobecności.

W zakładce Aplikacja użytkownik może ustawić częstość automatycznego odświeżania danych
pobieranych z bazy. Można też w dowolnym momencie odświeżyć je za pomocą przycisku Odśwież
w polu przycisków pomocniczych. (zalecany jest brak automatycznego odświeżania i używanie
ręcznego odświeżania).

W zakładce tej można też ustawić minimalną liczbę znaków w haśle oraz czas jego ważności (liczony
w dniach); po jego upływie program będzie prosił o zmianę hasła.

W zakładce Czas pracy określa się porę, którą program ma traktować jako porę nocną, oraz
maksymalną przerwę bez przerywania dniówki – po przekroczeniu tej przerwy czas nie będzie liczony
do czasu pracy w danej dniówce (najbardziej optymalnie jest ustawić tę wartość na 08:00).
Dodatkowo w tej zakładce można zdefiniować minimalny liczony oraz maksymalny liczony czas
przebywania na terenie zakładu (optymalne wartości minimum to 00:45, maksimum 18 godzin).
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Jeżeli wykorzystywane jest odbieranie nadgodzin i po odebraniu nadgodzin w dniu, w którym
pracownik je wypracował, czas pracy ma pozostać niezmieniony, zaznacza się opcję Przy odbieraniu
nadgodzin nie usuwaj Czasu Pracy.
Zaznaczenie opcji Pokazuj komentarze w miesięcznej ewidencji sprawi, że kolumna z komentarzami
w miesięcznej ewidencji pracy będzie szersza. W kolumnie tej wyświetla się zawsze tekst ostatniego
komentarza do wprowadzonych zmian.
Liczenie nadgodzin chociaż można ustawić w zakładce czasu pracy, zostało przeniesione do grup
pracowników, gdzie możemy osobno poustawiać wartości minimalne i zaokrąglenia.
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Zakładka Wygląd pozwala na dostosowanie wyglądu programu. I tak można określać kolor wierszy w
tabelach, kolor wierszy dla dni wolnych, jak i – oddzielnie – dla świąt i niedziel. Można też nakazać
programowi kolorowanie cyfr zamiast tła w przypadku dni wolnych oraz świąt albo wytłuścić kolumny
z nadgodzinami i spóźnieniami. Możliwe jest też wyłączenie wszystkich kolorów i wtedy każda tabelka
będzie miała białe tło. Można też zmienić widoczność krawędzi komórek tabeli.

Kliknięcie na łączu Ustaw kolor obok jednej z opcji otwiera okno dialogowe pozwalające na wybór
jednego z kolorów podstawowych lub koloru niestandardowego.
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Ostatnia zakładka okna opcji to Wymiary nieobecności. Podczas dodawania pracownika do programu
automatycznie przypisywane są mu domyślne wymiary urlopów. W razie potrzeby można je zmienić
w tej zakładce.
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KONFIGURACJA PROGRAMU RCPADMIN – MENU ADMINISTRACJA, USTAWIENIA

Kroki do wdrożenia systemu Rejestracji Czasu Pracy
Przy wdrażaniu systemu RCP wskazana jest taka kolejność działań:
•

Utworzenie firm;

•

Utworzenie okresów rozliczeniowych;

•

Utworzenie komórek organizacyjnych;

•

Utworzenie dodatkowych typów nieobecności;

•

Utworzenie grup pracowników, przypisanie grupom obszarów pracy;

•

Utworzenie kalendarzy pracowniczych;

•

Ustawienie opcji;

•

Utworzenie pracowników.

Jeżeli nie ma jeszcze utworzonej bazy danych skalfi.net należy przy pierwszym uruchomieniu wybrać
opcję Utwórz bazę danych. Podajemy nazwę serwera i metodę logowania, po czym klikamy u dołu na
Utwórz bazę danych. Po utworzeniu pojawi się okno logowania, domyślny login i hasło to serwis. Jeśli
został zakupiony zestaw RCP Mini, wybierz opcję RCP Mini i dalej kreator przeprowadzi Cię przez
konfigurację bazy, użytkownika oraz sekcję z dodawaniem rejestratora.
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Importowanie pracowników - istnieje możliwość importu pracowników z pliku Excel-a, który jest
przygotowany według następującej struktury kolumn:
•

Numer ewidencyjny

•

Numer kadrowy

•

Nazwisko

•

Imię

•

Stanowisko

•

Nazwa komórki organizacyjnej (działy, wydziału)

•

Czy jest zezwolenie na wejście służbowe (1 jest lub 0 nie ma)

•

Czy jest zezwolenie na wyjście służbowe (1 jest lub 0 nie ma)

•

Etat (na przykład 1 to pełny etat, pół etatu to 0,5 itd.)

•

Centrum kosztów

Dodatkowe wymagania dla pliku: brak wiersza nagłówka w pliku, czytany jest pierwszy
skoroszyt(arkusz), uwaga : plik musi być zamknięty w Excelu, nie zaimportuje się otwarty w innym
programie plik.
Przykładowy plik w Excel-u:

W celu importu należy wybrać menu Plik -> Import / Eksport -> Import pracowników i wybrać typ .xls
lub .xlsx i wskazać plik.
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Dodawanie firm
Okno Firmy jest dostępne w menu Administracja. Nową firmę dodaje się po kliknięciu na przycisk
Dodaj, znajdujący się w polu przycisków pomocniczych. Wszystkie pola są obowiązkowe: nazwa,
skrót oraz Numer Identyfikacji Podatkowej (numer ten można wpisywać z myślnikami, np. 812-00203-02).

Dodawanie komórek organizacyjnych
Komórki organizacyjne dodaje się w oknie Komórki organizacyjne (menu Administracja). Trzeba je
przypisać do wybranej firmy. Jeżeli dana komórka jest komórką główną, wtedy pole Komórka
nadrzędna pozostawia się puste.

Jeżeli natomiast nowo dodawana komórka ma być komórką podrzędną wobec innej, dodanej
wcześniej komórki, wybierz odpowiednią komórkę w polu Komórka nadrzędna. Na przykładowym
ekranie komórką nadrzędną wobec komórki „Produkcja” jest komórka „Firma”:
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Dodawanie okresów rozliczeniowych
W programie można definiować dowolne okresy rozliczeniowe. Okres rozliczeniowy przypisuje się do
grup, do których może należeć wielu pracowników. Okres rozliczeniowy wykorzystywany jest podczas
obliczania czasu pracy. Saldo normy liczone jest od początku do końca okresu rozliczeniowego; jeżeli
okres jest cykliczny, w nowym okresie saldo liczone jest od początku (saldo z ostatniego dnia
poprzedniego okresu jest zerowane).
Aby dodać okres rozliczeniowy, należy w menu głównym Administracja wybrać pozycję Okresy
rozliczeniowe, następnie w pasku opcji kliknąć na przycisk Dodaj.
Przykładowo, aby dodać okres rozliczeniowy miesięczny, formularz wypełnia się w następujący
sposób:
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Okres rozliczeniowy 28-dniowy wykorzystywany w pracy ciągłej dodaje się po wpisaniu wartości pól
jak na poniższym wycinku ekranu (oczywiście zależnie od potrzeb można zmienić datę rozpoczęcia
okresu).

Często spotykany kwartalny okres rozliczeniowy można dodać, wypełniając formularz jak na ekranie
niżej (oczywiście w zależności od potrzeb można zmienić datę rozpoczęcia okresu).
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Dodawanie typów nieobecności
W programie oprócz podstawowych typów nieobecności, takich jak:
•

Nieobecność nieusprawiedliwiona,

•

Urlop wypoczynkowy,

•

Urlop na żądanie,

•

Urlop szkoleniowy,

•

Opieka z ok. 188 KP,

można dodać własne typy nieobecności (służy do tego odpowiednie okno w menu Administracja).
Należy przy tym podać nazwę nieobecności oraz czteroznakowy, trzyznakowy, dwuznakowy lub
jednoznakowy unikalny skrót. Nazwa do eksportu i Nazwa do importu to skróty wykorzystywane przy
eksporcie/imporcie do innych systemów kadrowo/płacowych. Przy dodawaniu nie trzeba zaznaczać
firm, wtedy użytkownicy o uprawnieniach kadrowych bez zaznaczonej firmy także będą mogli
przydzielać ten typ nieobecności.

Dodawanie grup
Grupa w programie RCP może obejmować wielu pracowników, natomiast jeden pracownik może
należeć tylko do jednej grupy. Do zarządzania grupami służy okno Grupy dostępne w menu
Administracja). Przed dodaniem grupy należy utworzyć okres rozliczeniowy oraz firmę. W oknie
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dodawania grupy, w zakładce Dane grupy wpisuje się unikalną w skali firmy nazwę grupy, wybiera się
firmę, do której będzie należeć, oraz typ nadgodzin:
•

Nigdy – wtedy nadgodziny są liczone tylko po zezwoleniu;

•

Zawsze – wtedy nadgodziny są liczone zawsze.

Gdy wybrano typ nadgodzin Zawsze, w polu Licz nadgodz., gdy czas > można ustawić, od ilu minut
mają być liczone nadgodziny, a w polu Zaokrąglaj nadgodz. Do: – czas w minutach, do którego mają
być zaokrąglane nadgodziny. Domyślnie zaokrąglanie działa w taki sposób, że dla 30 minut nadgodzin
trzeba przepracować pełne 30 minut, żeby zaokrągliło do 30 minut. Jest możliwość zmiany typu
zaokrąglania przez opcje zaawansowane.
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Następnie wybiera się dokładność obliczania czasu pracy:
•

1 minuta – czas jest zaokrąglany w dół, czyli jeżeli pracownik pracował 8:00:55,
to otrzymujemy 8:00, a jeżeli 7:59:02, to otrzymujemy 7:59;

•

10 minut – przy zaokrągleniu w dół pracownik, który pracował 7:45, po zaokrągleniu otrzyma
7:40; jeśli miał 7:59, to po zaokrągleniu otrzyma 7:50. Natomiast w przypadku spóźnienia czas
jest zaokrąglany w górę, czyli jeżeli pracownik spóźnił się 3 minuty, będzie miał 10 minut
spóźnienia;

•

15 minut;

•

30 minut;

•

1 godzina.

Na końcu wybieramy okres rozliczeniowy oraz typ pracy ponad normę:
•

Zawsze – cały czas przebywania na terenie obszaru pracy jest zaliczany do salda, wiec saldo
może być dodatnie;

•

Nigdy – praca ponad normę może być nadana tylko z zezwolenia;

•

Odrabianie – jeżeli pracownik nie wypracuje normy jednego dnia, może ją odpracować w
następnym dniu, czyli może wyrównać saldo wyłącznie do 0, nie może nadpracować.

W zakładce Obszary pracy do tabeli Obszar pracy grupy należy dodać pomieszczenia, w których
liczony będzie czas pracy. Standardowo dodaje się tu „zakład”, natomiast nie dodaje się do obszaru
pracy pomieszczenia „poza zakładem”.
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Dodawanie pracowników
Pracownik w programie musi być przypisany do jednej grupy, może być przypisany do kilku komórek
organizacyjnych oraz może mieć przypisane różne kalendarze, jednakże tylko jeden kalendarz
w danym okresie rozliczeniowym. Danymi pracowników zarządza się w oknie Pracownicy (menu
Administracja). Przy dodawaniu pracownika wypełnia się w pierwszej kolejności pola w zakładce
Dane pracownika, przy czym: Imię, Nazwisko, Numer Ewidencyjny, Stanowisko, Etat, Firma i Grupa
pracowników – to pola obowiązkowe do wypełnienia.
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Gdy przy dodawaniu pracownika widoczna jest zakładka Import z KD, oznacza to, że system RCP jest
połączony z systemem KD i można zaimportować pracownika z systemu KD, wybierając go z listy i
wypełniając pozostałe pola.
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Gdy w firmie działa tylko system RCP, zakładka Karta pracownika widoczna jest podczas edycji lub
dodawania pracownika. Kartę można przypisać, wykorzystując:
•

czytnik przy komputerze – w tym przypadku należy kliknąć na przycisk Zmiana karty i zbliżyć
kartę do czytnika, lub

•

numer naniesiony na karcie – w tym przypadku należy kliknąć na przycisk Wpisz nr karty
ręcznie, wpisać numer karty w odpowiednie pole i zatwierdzić przyciskiem OK.

Po usunięciu pracownika z listy aktualnych pracowników jego kartę można przypisać innemu
pracownikowi.
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W zakładce Urlopy określa się wymiar urlopów pracownika. Można go wpisać ręcznie lub program
wyliczy to automatycznie. W zakładce tej można również sprawdzać, ile dni urlopu pozostało
pracownikowi do odbioru. Zarówno urlop wypoczynkowy, jak i urlop na żądanie dysponują własną
normą. Według prawa w normie urlopu wypoczynkowego zawiera się norma urlopu na żądanie. Aby
uwzględnić urlop na żądanie przy sprawdzaniu, ile dni urlopu wypoczynkowego pozostało
pracownikowi, należy spojrzeć na okienko z podpisem Pozostało licząc z NZ.

W dole okna znajduje się tabela Poprzedni pracodawcy do uzupełnienia okresów zatrudnienia z
wcześniejszych zakładów pracy. Wpisanie tych dat umożliwi precyzyjne wyliczenie wymiaru urlopu.
Natomiast jeżeli nie wpiszemy poprzednich okresów zatrudnienia, możemy nad tą tabelą odznaczyć,
czy to dla pracownika pierwszy rok pracy, czy jego staż pracy jest mniejszy niż 10 lat bądź równy lub
większy i program także wyliczy wymiar urlopu. Znajduje się tam także opcja z napisem Agencja Pracy
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Tymczasowej. Jeżeli akurat zatrudniamy pracownika przez Agencję, należy to odznaczyć, gdyż ma to
wpływ na wymiar urlopu. Uwaga : przy wyliczaniu przez program wymiaru urlopu mają znaczenie i są
brane pod uwagę wypełnione pola : Data zatrudnienia, Data zwolnienia, Wykształcenie. Dwa
pierwsze pola znajdują się w zakładce Dodatkowe pola, a Wykształcenie w zakładce Dane kadrowe.
Należy zwrócić uwagę na zasady naliczania urlopu proporcjonalnego. Przy ustalaniu wymiaru takiego
urlopu, kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu, który pracownikowi
przysługuje. Niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca. Jeżeli
ustanie stosunku pracy u dotychczasowego pracodawcy i nawiązanie takiego stosunku u kolejnego
pracodawcy następuje w tym samym miesiącu kalendarzowym, zaokrąglenia do pełnego miesiąca
dokonuje dotychczasowy pracodawca.

27

Kolejną zakładką jest Kalendarz – tutaj określa się, w jakim okresie jaki kalendarz obowiązuje.
Kalendarz można pracownikowi dodać na pełny czas trwania tego kalendarza i wtedy zaznaczona
musi być opcja Pełny czas trwania kalendarza; można też odznaczyć tę opcję i samemu ustalić czas
rozpoczęcia i zakończenia rozliczania pracownikowi czasu pracy zgodnie z tym kalendarzem, jednak
daty te nie mogą wychodzić poza ramy kalendarza. Gdy przyjmujemy nowego pracownika, a
kalendarz obowiązuje od innej daty, musimy odznaczyć pełny czas trwania i zaznaczyć datę
rozpoczęcia zgodną z rozpoczęciem pracy.
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W ostatniej zakładce, tj. w zakładce Dodatkowe pola, można wpisać między innymi: datę
zatrudnienia i – w przypadku zwolnienia – datę zwolnienia (nie jest to pole obowiązkowe, jest to
tylko pole informacyjne). Pole Data zatrudnienia wykorzystywane jest w funkcji Liczba zatrudnionych
(znajdującej się w menu Ewidencja -> Analizy). Dodatkowo można przypisać pracownika do centrum
kosztów (kilku pracowników może być przypisanych do jednego centrum). Centrum kosztów
wykorzystywane jest w funkcji Praca na centrach kosztów (znajdującej się w menu Ewidencja ->
Analizy). Zakładka ta umożliwia też wprowadzenie różnych dodatkowych informacji o pracowniku,
słownych, jak i numerycznych: różnych dat z nim związanych, numeru telefonu itd.
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Dodawanie użytkowników
Dodając użytkownika ( okno Administracja → zakładka Użytkownicy ) podaje się jego login, hasło
(domyślnie przynajmniej 6 znaków) oraz poziom uprawnień.

Uprawnienia w programie RCPAdmin mają trzy poziomy:
•

administrator;

•

kadry;

•

podgląd.

Ponadto na każdym poziomie są ograniczenia do wybranej firmy i wybranej grupy pracowników.
Jeżeli użytkownik ma ograniczenia do wybranej grupy, może on przeglądać dane dotyczące tylko
pracowników przydzielonych do wybranej grupy.
Użytkownikiem z największymi uprawnieniami jest administrator wszystkiego, on może wykonać
każdą czynność w programie.
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Kolejnym rodzajem użytkownika jest administrator wybranej firmy. Administrator ten nie ma już
dostępu do funkcji takich, jak:
•

logi operacji;

•

eksport / import;

•

opcje programu (między innymi globalne ustawienia czasów pracy, długość hasła, globalne
wymiary urlopów, wygląd programu);

•

wykrywanie błędów.

Użytkownik o uprawnieniach kadr ma takie same ograniczenia jak administrator wybranej firmy, poza
tym nie może on tworzyć, przeglądać, edytować, usuwać innych użytkowników.
Użytkownik o uprawnieniach podgląd ma najmniejsze uprawnienia. Może jedynie przeglądać
ewidencje, podsumowania, dane dotyczące pracowników, nie może edytować danych ani dodawać
nowych pracowników, grup itd.
Jeżeli chcemy dać uprawnienia kierownikom dla ich pracowników, najlepszą opcją jest nadać im
uprawnienia kadrowy grupy, przy czym nie zaznaczamy żadnej firmy i grupy, tylko komórkę
organizacyjną kierownika.
Zakładka Podgląd służy do przypisania uprawnień do podglądu pracowników użytkownikowi, ale
wyłącznie w pulpicie nadzorcy.
Dodatkowe blokady
Dodatkowo można każdemu użytkownikowi indywidualnie zablokować większość opcji z menu
głównego. Robi się to za pomocą pola Dodatkowej blokady, można wpisać na przykład
ZablokujWszystko;Oprócz:Dzienna ewidencja czasu pracy;Oprócz:Miesięczna ewidencja czasu
pracy;Oprócz:Harmonogram pracy;Oprócz:Obecności wg firm,komórek org.;Oprócz:Zakończ
Opcja zablokuj wszystko blokuje całe menu, opcja Oprócz pozwala odblokować pozycję z menu,
trzeba wpisać po dwukropku nazwę pozycji menu. Tutaj jest odblokowana dzienna ewidencja,
miesięczna ewidencja, harmonogramy pracy oraz obecności wg firm, komórek oraz zakończ.
Uwaga : bardzo ważne są tutaj małe i duże litery, błędna litera spowoduje błędne działanie.
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Blokowanie pozycji menu dziennej, tygodniowej, miesięcznej ewidencji
W celu poukrywania w ewidencjach pozycji menu dla użytkowników o uprawnieniach kadrowych,
można dodać opcję zaawansowaną KadryEwidencjaUkryj, gdzie w wartości wpisujemy tekst z pozycji
menu, jaką chcemy ukryć. Jeśli chcemy ukryć kilka pozycji to wpisujemy je po średniku.
Przykład:
Opcja KadryEwidencjaUkryj wartość: Usuń nieobecność;Wypełnij według normy;
Druga opcja podobna to EwidencjaUkryj, która ukrywa opcje z menu kontekstowego, przelicz,
kolumny, układ dla wszystkich użytkowników, także dla administratorów.

Dodatkowe uprawnienia
W dodatkowych uprawnieniach przy użytkowniku można wpisać:
•

•

bhp – co uruchamia program dla wybranego użytkownika w specjalnym trybie kontrolera
BHP, gdzie może on edytować/sprawdzać daty badań itd., ale pozostałe opcje ma
poblokowane.
Planista – pozwala na dostęp do funkcji kalendarzy pracowniczych, kalendarzy w skoroszycie i
kalendarza globalnego.

Blokowanie użytkowników za pomocą opcji zaawansowanych
Istnieją też opcje zaawansowane, które pozwalają blokować całą grupę użytkowników o
uprawnieniach kadrowych, np. ZabronKadromKalendarzy uniemożliwia zmianę kalendarzy dla kadr,
po więcej opcji zajrzyj do aneksu z opcjami zaawansowanymi.

Ustawienia kalendarza globalnego
Kalendarz globalny ( w oknie Ustawienia ) służy do ustalania niestandardowych dni wolnych dla
wszystkich pracowników. Dzień wolny dodaje się poprzez dwukrotne kliknięcie na komórce z
odpowiednią datą – ten dzień zostaje wtedy oznaczony kolorem zielonym; aby cofnąć operację,
należy ponownie kliknąć dwa razy. Nie ma możliwości ustawienia niedziel i świąt jako dni pracy.
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Dodawanie kalendarzy pracowniczych i przypisywanie ich pracownikom
Kalendarze pracownicze odgrywają bardzo ważną rolę w programie RCP. Kalendarz pracowniczy
może być przypisany do różnych pracowników w różnych okresach, jednakże jeden pracownik może
mieć przypisany tylko jeden kalendarz w tym samym czasie.
Kalendarze pracownicze w programie tworzy się na rok, 15 lat (cykliczny) lub na miesiąc. W zależności
od tego, jaki kalendarz jest tworzony – czy roczny, czy miesięczny, czy cykliczny, dolna tabelka będzie
wyświetlać dni całego roku, dni miesiąca, dni cyklu.
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Przed dodaniem kalendarza należy dodać schematy dnia, jakie mają być w danym kalendarzu
używane. Jeśli potrzebny schemat został już wcześniej dodany, można się nim posłużyć. Lista
wszystkich dostępnych schematów znajduje się w białym polu, poniżej napisu Lista schematów.
Nowy schemat dnia dodaje się po kliknięciu na przycisk z ikoną plusa znajdujący się pod napisem Lista
schematów. Więcej informacji o dodawaniu schematów dnia znajduje się w dalszej części instrukcji.
Kolejne przyciski służą do usuwania i edycji schematów dnia.
Jeżeli na liście znajdują się już potrzebne schematy, przenosi się je do pola Wybrane schematy
używane w kalendarzu. Następnie można już przydzielać schematy dnia do odpowiednich dni.
Można to czynić na różne sposoby:
•

wybiera się dzień i klika się dwa razy powyżej na odpowiedni schemat z listy wybranych
schematów;

•

zaznacza się schemat na liście wybranych schematów, a później klika się dwukrotnie na dni,
które mają być do niego przydzielone;

•

wybiera się schemat i klika się na przycisk Kopiuj – rozwija się wtedy menu kontekstowe,
w którym można skopiować schemat na wszystkie poniedziałki, wtorki, itd. lub na dni wolne,
dni robocze.

Zanim zatwierdzi się dodanie kalendarza, trzeba jeszcze wybrać firmy, które będą z niego korzystały.
Należy to uczynić również wtedy, gdy program obsługuje tylko jedną firmę.
Dodawanie schematów dnia
W momencie dodawania schematu dnia obowiązkowo należy podać jego nazwę.
Domyślnie schemat ma jedną zmianę, ale może ich mieć więcej, nawet ponad cztery. Dzięki
ustawieniu wielu zmian dla jednego schematu dnia program potrafi sam rozpoznać, na którą zmianę
przyszedł pracownik – program oblicza, ile pracownik pracował na każdej zmianie, i wybiera zmianę
z najdłuższą obecnością. Kolejne zmiany dodaje się przez kliknięcie na przycisk Nowa.
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Dla każdej zmiany należy wybrać typ dnia spośród następujących opcji:
•

z kalendarza globalnego (typ dnia jest pobierany z kalendarza globalnego, czyli program wie,
kiedy jest dzień wolny, a kiedy dzień pracujący );

•

pracujący;

•

święto;

•

dodatkowy wolny.

Następnie podaje się wymaganie pracy:
•

w dni pracujące – po wybraniu tej opcji program wymaga pracy tylko w dni
robocze, nie wymaga pracy w dni wolne;

•

w dni pracujące i wolne – program wymaga pracy od poniedziałku do soboty, z wyjątkiem
świąt;

•

zawsze – program wymaga wypracowania normy w każdym dniu tygodnia, niezależnie od
typu dnia, opcja używana przy pracy ciągłej;

•

gdy obecny – program wymaga wypracowania normy w tych dniach, w których pracownik
stawił się do pracy. Opcja ta jest przydatna dla pracowników mających elastyczny czas pracy.

Dalej podaje się normę czasu pracy w tym dniu, długość przerwy socjalnej oraz moment rozpoczęcia
czasu pracy (jeśli pracownik może rozpocząć pracę w jakichś ramach czasowych, należy zaznaczyć
pole do i wpisać moment kończący zakres, mamy wtedy elastyczny czas pracy). Wartość nadana w
polu Może pracować do ogranicza czas pracy – nawet jeżeli pracownik zostanie dłużej, czas ten nie
policzy się do czasu pracy, przykładowo, jeżeli ustawimy pracę od 7 i pole może pracować do 15 i
pracownik spóźni się 30 minut i zostanie dłużej do 15:30, policzone zostanie tylko 7 godzin i 30 minut
pracy. Jeżeli zwiększymy pole „może pracować do” do 16 godziny, wtedy policzone zostanie 8 godzin.
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W elastycznym systemie pracy (gdy nie wiemy kiedy pracownik przychodzi, ale jak już przyjdzie to
pracuje od 7 do 15) można wykorzystać schemat dnia podobny do tego, jaki przedstawia obraz
poniżej.

Przykład: tworzenie cyklicznego kalendarza dla trzyzmianowego systemu pracy
W punkcie tym opisano, w jaki sposób utworzyć kalendarz, który będzie wymagał pracy w dni
robocze (od poniedziałku do piątku), na jednej z trzech zmian: od godziny 7, 15 lub 23, mający
obowiązywać od bieżącego dnia, a bez określenia dnia końcowego.
Najpierw należy utworzyć odpowiedni schemat dnia, mający trzy zmiany. Na obrazkach na końcu
tego podpunktu przedstawiono ustawienia każdej ze zmian. (Wyświetlanie kolejnych zmian
umożliwia przełącznik znajdujący się pod napisem Zmiany).
Po utworzeniu takiego schematu można utworzyć kalendarz. W oknie dodawania kalendarza należy
wpisać jego nazwę, dodać utworzony poprzednio schemat do pola Wybrane schematy używane
w kalendarzu, wybrać firmę, a następnie określić czas, w którym ma obowiązywać – ponieważ
kalendarz ma obowiązywać od bieżącego dnia, a bez określenia dnia końcowego, należy zaznaczyć
opcję Cykl od i pozostawić domyślny, bieżący dzień początkowy. Należy jeszcze kliknąć na przycisk
Dodaj do cyklu.
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Ustawienia te winny wyglądać podobnie jak na poniższym ekranie:
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Przykład 2 : Kalendarz zmianowy (trzy zmiany, cztery zespoły pracowników)
Przykład tworzenia kalendarzy dla systemu trzy zmianowego, w którym pracownicy podzieleni są na
cztery zespoły według następującego schematu.
Dni cyklu
zespół A

1

2

DW DW

3

4

5

6

7

8

9
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11

12

13

14

15
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1

1

1

1
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2

2

2

2
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3

3

3

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

DW

2

DW

2

2

2

2

DW

zespół B

1

1

DW

2

2

2

2

DW

zespół C

2

2

2

DW

3

3

3

3

zespół D

3

3

3

3

1

1

DW DW

DW DW
1

1

DW DW

Tworzenie kalendarzy pracowniczych dla tego systemu pracy przebiega następująco:
1. Z paska menu górnego wybieramy „Ustawienia” i „Kalendarze pracownicze”. Pojawi się lista
istniejących w programie kalendarzy pracowniczych. Tworzymy cztery nowe kalendarze
pracownicze (po jednym dla każdego zespołu)

2. W oknie, które się pojawiło wpisujemy nazwę kalendarza (zespół A), zaznaczamy także opcję
kalendarz cykliczny, dzięki temu wystarczy jeden raz wprowadzić cykl, a później program sam
będzie go powielał. Ustalamy również pierwszy dzień cyklu. Musimy także wybrać firmę,
której pracownicy będą korzystać z kalendarza (nawet jeśli jest tylko jedna firma).
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3. Po prawej stronie jest lista schematów dni, wybieramy opcję „Dodaj schemat dnia”. Dla
potrzeb naszych kalendarzy stworzymy cztery schematy dni.
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4. Wypełniamy następujące pola: dla pierwszej zmiany nazwą schematu może być np. „1”.
Zaznaczamy wyświetlaj zmianę. Opcja wymagaj pracy ustalamy zawsze - spowoduje to, że
program będzie wymagał pracy w dni robocze, soboty, niedziele i święta. Wprowadzamy
również wymiar przerwy socjalnej, jaka przysługuje pracownikowi na danej zmianie. Dwie
ostatnie opcje, to godzina rozpoczęcia i zakończenia zmiany. W tym przypadku dla zmiany
pierwszej wybieramy godziny 6 – 14.

5. Powtarzamy czynności z punktu 4 dla zmiany drugiej i trzeciej. Podając właściwe godziny ich
rozpoczęcia (14 – 22 oraz 22 – 6).

6. Dzień wolny (DW) – jest to czwarty schemat potrzebny do naszego kalendarza. Jako normę
czasu pracy dla tego dnia podajemy 0. Dzięki temu program nie będzie wymagał
wypracowania normy w tym dniu.
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7. Mamy już przygotowane schematy. Zaznaczamy potrzebny nam schemat w lewym oknie i
przy użyciu strzałki „>” przenosimy do „Wybrane schematy używane w kalendarzu”.

8. Stosując przykładowy schemat z poniższej tabeli wypełniamy kalendarz zespołu A
odpowiednimi schematami dni pracy. Gdy będzie gotowy, zatwierdzamy przyciskiem „Dodaj”
znajdującym się na dole okna.
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9. Powtarzamy punkty 1, 2, 7, 8 dla zespołu B, C, D. Uzyskujemy dzięki temu cztery kalendarze
pracownicze zapewniające ciągłość pracy w firmie.
Przykładowy cykl trzyzmianowy dla czterech zespołów pracowników.
Dni cyklu
zespół A
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2
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2

2
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zespół C

2

2

2
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3

3

3

3
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DW DW
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1
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10. Przypisywanie kalendarzy pracownikom. Można tę czynność wykonać korzystając z zakładki
Pracownicy, w której pojedynczo dodajemy wybrany kalendarz, lub skorzystać z
wygodniejszej funkcji jaką jest „Przydzielanie kalendarzy”.
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11. Wybieramy pracownika, któremu chcemy przypisać jeden z utworzonych kalendarzy i po
kliknięciu prawym przyciskiem myszy wybieramy z menu kontekstowego opcję „Edytuj”.

12. W otwartym oknie z menu górnego wybieramy zakładkę „Kalendarz”. Następnie z listy
dostępnych w programie kalendarzy wybieramy właściwy (zespół A – używając przycisku
„Dodaj”, a później „Zatwierdź”.

13. Przypisywanie pracowników do czterech zespołów wykonujemy w ten sam sposób.
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Przykład 3 : Kalendarz zmianowy ( dwie zmiany 12 godzinne )
Przykład tworzenia kalendarzy dla systemu z 12 godzinnym i dwuzmianowym systemem pracy.
Pierwsza zmiana rozpoczyna się o godzinie 6 a druga o 18. Pracowników dzielimy na trzy zespoły i
tworzymy schemat 6-cio dniowego cyklu pracy. Program automatycznie powieli schemat.
dni cyklu
zespół A
zespół B
zespół C

1
DW
1
2

2
1
DW
2

3
1
2
DW

4
DW
2
1

5
2
DW
1

6
2
1
DW

Tworzenie kalendarzy pracowniczych dla tego systemu pracy przebiega następująco:
1. Z paska menu górnego wybieramy „Ustawienia” i „Kalendarze pracownicze”. Pojawi się lista
istniejących w programie kalendarzy pracowniczych. Tworzymy trzy nowe kalendarze
pracownicze (po jednym dla każdego zespołu)

2. W oknie, które się pojawiło wpisujemy nazwę kalendarza (zespół A), zaznaczamy także opcję
kalendarz cykliczny, dzięki temu wystarczy jeden raz wprowadzić cykl, a później program sam
będzie go powielał. Ustalamy również pierwszy dzień cyklu. Musimy także wybrać firmę,
której pracownicy będą korzystać z kalendarza (nawet jeśli jest tylko jedna firma).
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3. Po lewej stronie jest lista schematów dni, wybieramy opcję „Dodaj schemat dnia”. Dla
potrzeb naszych kalendarzy stworzymy trzy schematy dni.
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4. Wypełniamy następujące pola: dla pierwszej zmiany nazwą schematu może być np. „1”.
Zaznaczamy wyświetlaj zmianę. Opcję wymagaj pracy ustalamy zawsze - spowoduje to, że
program będzie wymagał pracy w dni robocze, soboty, niedziele i święta. Wprowadzamy
również wymiar przerwy socjalnej, jaka przysługuje pracownikowi na danej zmianie. Dwie
ostatnie opcje to godzina rozpoczęcia i zakończenia zmiany. W tym przypadku dla zmiany
pierwszej wybieramy godziny 6 – 18.

5. Powtarzamy czynności z punktu 4 dla zmiany drugiej. Podając właściwe godziny jej
rozpoczęcia ( 18 – 6 ).

6. Dzień wolny (DW) – jest to trzeci schemat potrzebny do naszego kalendarza. Jako normę
czasu pracy dla tego dnia podajemy 0. Dzięki temu program nie będzie wymagał
wypracowania normy w tym dniu.
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7. Mamy już przygotowane schematy. Zaznaczamy potrzebne nam schematy w lewym oknie i
przy użyciu strzałki „>” przenosimy do „Wybrane schematy używane w kalendarzu”.

8. Stosując przykładowy schemat z poniższej tabeli wypełniamy kalendarz zespołu A
odpowiednimi schematami dni pracy. Z okna „Wybrane schematy używane w kalendarzu”
zaznaczamy lewym przyciskiem myszy schemat i klikamy „Dodaj do cyklu”. Gdy będzie
gotowy zatwierdzamy przyciskiem „Dodaj” znajdującym się na dole okna. W ten sposób
stworzyliśmy kalendarz cykliczny dla Zespołu A.
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9. Powtarzamy punkty 1,2,7,8 dla zespołów B, C. Uzyskujemy dzięki temu trzy kalendarze
pracownicze zapewniające ciągłość pracy w firmie.
Przykładowy cykl jaki można zastosować w programie.
dni cyklu
zespół A
zespół B
zespół C

1
DW
1
2

2
1
DW
2

3
1
2
DW

4
DW
2
1

5
2
DW
1

6
2
1
DW

10. Przypisywanie kalendarzy pracownikom. Można tę czynność wykonać korzystając z zakładki
Pracownicy, w której pojedynczo dodajemy wybrany kalendarz.
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11. Wybieramy pracownika, któremu chcemy przypisać jeden z utworzonych kalendarzy i po
kliknięciu prawym przyciskiem myszy wybieramy z menu kontekstowego opcję „Edytuj”.

12. W otwartym oknie z menu górnego wybieramy zakładkę „Kalendarz”. Następnie z listy
dostępnych w programie kalendarzy wybieramy właściwy (zespół A i przyciskiem „Dodaj”, a
później „Zatwierdź” ).

13. Przypisywanie pracowników do trzech zespołów wykonujemy w ten sam sposób.
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Przykład 4 : Kalendarz ½ etatu
Poniżej przedstawiony jest sposób tworzenia kalendarza i przypisywania pracownika zatrudnionego
na 1/2 etatu. Zakładamy, że pracownik ma stałe godziny pracy od poniedziałku do piątku w godzinach
7 do 11.
Tworzenie kalendarzy pracowniczych dla tego systemu pracy przebiega następująco:
1. Z paska menu górnego wybieramy „Ustawienia” i „Kalendarze pracownicze”. Pojawi się lista
istniejących w programie kalendarzy pracowniczych. Tworzymy nowy kalendarz pracowniczy.

14. W oknie, które się pojawiło wpisujemy nazwę kalendarza (1/2 etatu), zaznaczamy także opcję
kalendarz „Cykl od” – wpisujemy pierwszy dzień, od którego zaczyna działać kalendarz.
Musimy także wybrać firmę, której pracownicy będą korzystać z kalendarza (nawet jeśli jest
tylko jedna firma).
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15. Po prawej stronie jest lista schematów dni, wybieramy opcję Dodaj schemat dnia. Dla
potrzeb naszych kalendarzy stworzymy tylko jeden schemat dnia.

16. Wypełniamy następujące pola w oknie, które pojawi się po kliknięciu w „Dodaj schemat dnia”
- Nazwa schematu (może być dowolna) – „1”
- Typ dnia – „Z kalendarza globalnego” – Wybranie tej opcji spowoduje, że program będzie rozróżniał
dni pracujące i wolne zdefiniowane w kalendarzu globalnym.
- Wymagaj pracy – „W dni pracujące” – Program będzie wymagał wypracowania normy czasu pracy w
każdy dzień pracujący.
- Norma czasu pracy – podajemy ile godzin dziennie pracy wymagamy.
- Czas przerwy socjalnej – definiujemy czas przerw socjalnych
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- Rozpocznij od – W pierwszym polu podajemy, o której godzinie pracownik ma rozpocząć pracę. Jeśli
jego czas pracy ma być elastyczny możemy podać drugą wartość w polu „Do”. Definiujemy tym
samym „widełki czasowe”, w których można rozpocząć dzień pracy bez spóźnienia.
- Może pracować do – Godzina, do której będzie liczony czas pracy.
Ustalone opcje zapisujemy przyciskiem „Dodaj” na dole okna kontekstowego.

17. Mamy już przygotowany schemat. Zaznaczamy potrzebny nam schemat ( 1 ) w lewym oknie i
przy użyciu strzałki „>” przenosimy do „Wybrane schematy używane w kalendarzu”.

18. Stosując przykładowy schemat z poniższej tabeli klikamy lewym przyciskiem myszy na
przycisku „Dodaj do cyklu”.
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Objaśnienie: Stworzyliśmy cykliczny kalendarz, który będzie wymagał od pracownika wykonania
normy czasu pracy w każdy dzień pracujący, który jest zdefiniowany w kalendarzu globalnym.
19. Kalendarz zapisujemy przyciskiem „Dodaj” znajdującym się u dołu ekranu.

Kalendarz globalny znajduje się w menu górnym w zakładce „Ustawienia”. Dni pracujące zaznaczone
są czarnym kolorem, soboty zielonym, niedziele czerwonym. Zmiany typu dnia można dokonać
dwukrotnie klikając na dniu lewym przyciskiem myszy. Wprowadzone w ten sposób zmiany wpływają
na wszystkich pracowników.
Jeśli chcemy dokonać zmiany dla jednego, lub kilku pracowników należy skorzystać z
harmonogramów pracy.
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20. W celu przypisania pracowników do tego kalendarza pracy udajemy się do zakładki
„Administracja” w górnym menu i wybieramy opcję „Pracownicy”.

21. Wybieramy pracownika, któremu chcemy przypisać jeden z utworzonych kalendarzy i po
kliknięciu prawym przyciskiem myszy wybieramy z menu kontekstowego opcję „Edytuj”.

22. W otwartym oknie z menu górnego wybieramy zakładkę „Kalendarz”. Następnie z listy
dostępnych w programie kalendarzy wybieramy właściwy ( „1” ) i zatwierdzamy przyciskiem
„dodaj”, a później „zatwierdź”.
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23. Odznaczając opcję „Pełen czas trwania kalendarza” możemy ustalić datę od jakiej pracownik
rozpocznie pracę według danego kalendarza. Możemy również wprowadzić datę do której
kalendarz ma obowiązywać.

Przykład 5 : Przydzielanie nowych pracowników do już działających kalendarzy:
Gdy zatrudniamy nowego pracownika i chcemy przypisać go do wykorzystywanego w naszej firmie
kalendarza pracy postępujemy według poniższej instrukcji.
1. W celu przypisania nowych pracowników do już istniejącego i działającego kalendarza w
menu górnym wybieramy „Administracja” i „Pracownicy”
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2. Wybieramy pracownika, któremu chcemy przypisać kalendarz klikając na nim prawym
przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybieramy „Edytuj”.

3.

W oknie, które się pojawi, wybieramy z górnego paska zakładkę „Kalendarz”.

4. W górnej części okna kontekstowego mamy wyszukiwarkę kalendarzy pracowniczych, poniżej
ich listę, „Ustawienia”, i „Kalendarze pracownika”.
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5. Wybieramy kalendarz z listy i w celu przypisania do niego pracownika klikamy przycisk
„Dodaj”. Na liście kalendarzy pracownika pojawi się kalendarz, który wybraliśmy.

6. Ustawienie czasu obowiązywania kalendarza. Automatycznie zaznaczona jest opcja „Pełny
czas trwania kalendarza”. Oznacza to, że system będzie wymagał od pracownika
wypracowania normy od pierwszego do ostatniego dnia trwania kalendarza.
Jeśli chcemy ustawić inny zakres dat odznaczamy „Pełny czas trwania kalendarza”.
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7. Mamy teraz dostęp do możliwości określenia zakresu dat. Wybieramy zatem początek
obowiązywania kalendarza. (W tym przypadku 1 października 2013 – pierwszy dzień pracy
dla danego pracownika). Możemy również ustalić datę zakończenia pracy.
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8. Ustalamy datę zakończenia pracy. Zakładamy, że dany pracownik otrzymał umowę o pracę,
która będzie obowiązywała do 31 grudnia 2013. Ustawiamy zatem tę datę w oknie
kontekstowym. Spowoduje to, że kalendarz będzie aktywny dla pracownika do końca
podanego dnia. Przedłużając umowę z pracownikiem musimy pamiętać o przedłużeniu
kalendarza, lub przypisaniu go do innego.
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9. Program automatycznie informuje o kończących się okresach zatrudnienia, ważności badań,
ważności uprawnień oraz o innych istotnych datach, które sami możemy zdefiniować.
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10. Wszystkie ważne informacje prezentowane są w środkowej sekcji okna startowego
programu. „Przypomnienia” zawierają informacje o tym, co wymaga obecnie naszej uwagi.
Obok informacji o zbliżających się datach, np. badań lekarskich, program przedstawia
również „Nieobecności do wyjaśnienia”.
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Przykład 6: Stworzenie elastycznego kalendarza
Wchodzimy w menu Ustawienia i wybieramy zakładkę Kalendarze pracownicze, następnie klikamy na
Dodaj. Otworzy się okno : Dodaj kalendarz pracy.
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Wpisujemy nazwę dla naszego nowego kalendarza ( np. „7:00 – 9:00 elastyczny 8 godz” ). Następnie
kolejno uzupełniamy wpisy w polach z białym tłem : Nazwa kalendarza, Rok, Miesiąc, Cykl od. Po
wypełnieniu klikamy na znaczek z plusem w kółeczku i pojawi się okienko Dodaj schemat dnia.

Wpisujemy nadaną nazwę naszego kalendarza ( czyli „ 7:00 – 9:00 elastyczny 8 godz” ) i na dole okna
przy napisie Rozpoczęcie od – wpisujemy właściwe godziny rozpoczęcia pracy ( od 7:00 do 9:00 ).
Klikamy na Dodaj i w ten sposób nasz nowo stworzony kalendarz pojawi się na liście schematów dnia.
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Zaznaczamy ten kalendarz i klikamy na znaczek ˃. Spowoduje to przeniesienie kalendarza do okienka
Wybrane schematy używane w kalendarzu.
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Następnie klikamy na pole Dodaj do cyklu i koniecznie należy wskazać firmę w okienku Wybierz firmy
korzystające z kalendarza. Dla zatwierdzenia operacji klikamy okienko Dodaj na dole strony.

Nowy kalendarz został wprowadzony.
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Harmonogramy pracy
W sytuacji gdy pracownicy mają różną normę pracy w poszczególnych dniach, zamiast przypisać im
kalendarz, można dla nich utworzyć ich indywidualny harmonogram pracy.
Tworzenie harmonogramów w programie RCPAdmin
Harmonogramy dla wybranych pracowników tworzy się w oknie jak na zamieszczonym niżej wycinku
ekranu. Okno to można otworzyć, wybierając z menu Ustawienia pozycję Harmonogram pracy. Inną
możliwością jest tworzenie harmonogramu kwartalnie z menu Ustawienia pozycja Harmonogramy
kwartalne.

Najpierw należy kliknąć na przycisk Wybierz pracowników i w tak otwartym nowym oknie wybrać
pracowników (informacje o tym, jak korzystać z tego okna, znajdują się w podpunkcie Wybieranie
pracowników). Następnie należy się upewnić, że w oknie dodawania harmonogramu wybrany jest
odpowiedni miesiąc. W tabeli z harmonogramami soboty zaznaczone są na zielono, a niedziele
i święta – na czerwono (kolory te można dostosować). Komórki z czarną ramką oznaczają początek
i koniec okresu rozliczeniowego.
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Dodawanie zmiany do dnia
Aby przypisać zmianę do dni, należy zaznaczyć wybrane dni i kliknąć na nich prawym przyciskiem
myszy – w menu kontekstowym można wybrać odpowiednią zmianę:

Zaznaczanie/odznaczanie uzupełniającego pracownika
W danym harmonogramie można wybrać uzupełniającego pracownika poprzez kliknięcie na wierszu
z wybranym pracownikiem, a następnie na funkcji Zaznacz uzupełniającego pracownika. Operację
odznaczania uzupełniającego pracownika wykonuje się w podobny sposób, korzystając z funkcji
Odznacz uzupełniającego pracownika.
Zapisywanie harmonogramu
Po przypisaniu pracowników do zmian zapisuje się harmonogram, klikając na przycisk Zapisz u dołu
ekranu. Przed zapisem należy się upewnić, że dla każdego pracownika do każdego dnia przypisano
zmianę bądź dzień wolny.

Modyfikacje
Harmonogramy można modyfikować. Po wyborze pracowników, którzy mają już utworzony
harmonogram, pojawi się wypełniona tabela harmonogramów. Po dokonaniu zmian zatwierdza się je
przyciskiem Zapisz.
Weryfikacja
U dołu ekranu wyświetlane są informacje o harmonogramie. Przy każdym kliknięciu na komórce
tabeli harmonogramów harmonogram pracownika z wybranego wiersza jest weryfikowany.
Weryfikacja obejmuje:
•

sprawdzanie, czy pracownik nie pracuje więcej niż 7 dni pod rząd;

•

sprawdzanie dni wolnych.

Funkcję tę można wyłączyć przez odznaczenie opcji Weryfikacja
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Opcje zaawansowane
Domyślną konfigurację programu dotyczącą poszczególnych funkcjonalności można w razie potrzeby
zmienić w oknie Opcje zaawansowane dostępnym z poziomu menu Ustawienia. Oto okno opcji
z przykładowymi ustawieniami:

Aby edytować funkcję, należy kliknąć na przycisk z literą „E”. Z kolei aby dodać nową opcję, należy
kliknąć na przycisk ze znakiem plusa. Otworzy się wtedy okno jak niżej:
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Dostępne opcje zaawansowane wymieniono w aneksie Tabela opcji zawansowanych, zamieszczonym
na końcu niniejszej instrukcji.
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EWIDENCJE CZASU PRACY – MENU EWIDENCJE

Wybieranie pracowników
W programie RCP częstym zadaniem jest wybór jednego lub kilku pracowników. Do wyboru wielu
pracowników służy okno przedstawione na poniższym obrazie. Wybór polega na odszukaniu
odpowiednich pracowników, zaznaczeniu ich w wynikowej tabeli i kliknięciu na przycisk Wybierz
zaznaczonych.

Wyszukiwanie pracowników
Przyciski w górnej części okna wyboru pracowników pozwalają na wyszukanie pracowników
spełniających określone kryteria, takie jak:
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•

Imię;

•

Nazwisko;

•

Firma;

•

Komórka organizacyjna;

•

Grupa pracowników;

•

Stanowisko;

•

Etat;

•

Numer ewidencyjny.

Na przykład, aby znaleźć pracowników o nazwisku zaczynającym się na „jęd”, wybiera się kryterium
Nazwisko i wpisuje w pole obok ciąg znaków „jęd”, a następnie klika się na przycisk Szukaj.

Aby zaś wybrać wszystkich pracowników z grupy o nazwie „Sekretariat+Marketing”, zaznacza się
przełącznik Grupa i z listy wybiera się grupę „Sekretariat+Marketing”.
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Aby wybrać wszystkich pracowników z komórki „Zarząd” oraz komórek podrzędnych, zaznacza się
przełącznik Komórka org. i z listy wybiera się komórkę organizacyjną Zarząd. Wyszukiwanie po
komórkach organizacyjnych nie jest dostępne dla osoby o uprawnieniach ograniczonych do grupy.

Aby cofnąć zastosowane wyszukiwanie, należy kliknąć na przycisk Wyczyść.
W oknie wyboru pracowników można również w łatwy sposób odszukać wszystkich obecnych
pracowników – służy do tego niebieski link Pracujący. Link Niepracujący pozwala na odszukanie
usuniętych pracowników. Link Wszyscy obejmuje obie grupy pracowników.
Program umożliwia układanie wierszy dotyczących pracowników w określonej kolejności, co może
być przydatne na przykład przy układaniu harmonogramów, tworzeniu raportów. Służą do tego
przyciski jak te przedstawione na obrazie poniżej. Najpierw zaznacza się pracownika w tabeli i klika
się na przycisk z ikoną plusa, następnie w taki sam sposób dodaje się kolejnych pracowników; na
koniec listę taką zatwierdza się poprzez kliknięcie na przycisk z ikoną strzałki skierowanej w prawo.
Przycisk z lupą służy do wyszukiwania wspólnych pracowników z kilku list.

Tworzenie własnych list pracowników
W oknie wyboru pracowników można także łatwo zapisać listę pracowników wybranych według
potrzeb. Aby dodać taką listę, kliknij na przycisk Własne listy pracowników i wybierz opcję Zapisz
listę, a następnie podaj nazwę listy pracowników. Po zapisaniu, przy następnym otwarciu okna
wyboru pracowników będzie można wczytać wybraną listę po nazwie. Jeżeli lista pracowników jest
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nieaktualna, bo na przykład jeden z pracowników listy został zwolniony, usuń starą listę pracowników
za pomocą opcji Usuń listę i zdefiniuj nową.

W oknach miesięcznej i rocznej ewidencji czasu pracy wybiera się tylko jednego pracownika z listy.
Czynność tę można usprawnić poprzez wpisanie pierwszych liter nazwiska pracownika, przez co lista
nazwisk odpowiednio się zawęża. Jeśli zajdzie potrzeba przejrzenia miesięcznej ewidencji
zwolnionego pracownika (usuniętego w systemie), zaznacz opcję Pokaż wszystkich i wybierz szukane
nazwisko z listy. Odznaczenie tej opcji powoduje wyświetlanie na liście tylko zatrudnionych osób.
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Układy kolumn
W większości ewidencji na pasku pomocniczym znajdują się przyciski dodawania układu kolumn,
ustawienia układu kolumn jako domyślnego oraz menu Układ kolumn.

Po kliknięciu na przycisk układ kolumn pojawiają się opcje wczytania wcześniej zapisanego układu
kolumn, usunięcia niepotrzebnego układu kolumn i udostępnienia innym użytkownikom układu
kolumn.

Układ kolumn dostosowujemy sobie przez przeciąganie kolumn w miejsce, które chcemy. Jeżeli
chcemy się pozbyć kolumny, łapiemy jej nagłówek i przeciągamy w dół, aż pokaże się „X”.

Lista zdarzeń
Okno to pozwala na przeglądanie zdarzeń, czyli na przykład wejść do pomieszczeń z wybranego
okresu. Zdarzenia te można filtrować, tak aby uzyskać informacje związane z danym pracownikiem
(albo z grupą pracowników) lub z danym pomieszczeniem.
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W menu kontekstowym znajduje się funkcja Przejdź do miesięcznej ewidencji. Otwarty po jej
wybraniu raport dotyczy pracownika, który był zaznaczony w momencie wywołania menu, i miesiąca,
w którym odnotowano zdarzenie.
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Dzienna ewidencja czasu pracy
Dzienna ewidencja czasu pracy pozwala porównać czasy pracy kilku pracowników w określonym dniu.

Jedna z funkcji dostępnych w menu kontekstowym pozwala na wyświetlenie dotychczasowych edycji
związanych z danym dniem.
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Tygodniowa ewidencja czasu pracy
Tygodniowa ewidencja czasu pracy jest bardzo podobna do miesięcznej ewidencji czasu pracy
i można wykonywać na niej wszystkie operacje dostępne w miesięcznej ewidencji czasu pracy.

Miesięczna ewidencja czasu pracy
Okno to jest otwierane najczęściej, ponieważ widać w nim czasy pracy pracownika ze wszystkich dni
miesiąca. Można je tutaj edytować, jeżeli zaistniał jakiś błąd; można też nadać pracownikowi urlop.
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Wszystkie opcje dostępne są w menu kontekstowym wywoływanym nad jednym z pól tabeli
ewidencji.

Przeliczanie czasu pracy
W momencie otwierania okna ewidencji czasu pracy program automatycznie oblicza wartości
wszystkich pól tabeli dotyczących czasu pracy w bieżącym miesiącu. Czyni to na podstawie zdarzeń
pracowników oraz przypisanych im kalendarzy.
Jeśli pracownik ma źle przydzielony kalendarz pracowniczy, należy przydzielić właściwy, a następnie
przeliczyć cały okres, którego dotyczy zmiana. W przypadku zmiany kalendarza należy przeliczyć
miesiąc, klikając na przycisk Przelicz z paska z opcjami i z listy, która się wtedy rozwinie, wybrać opcję
Przelicz wszystko bez usuwania edycji lub Przelicz wszystko (co usunie przy okazji wszystkie edycje).
Można też zaznaczyć odpowiedni zakres dni i wybrać opcję Przelicz zaznaczone dni.
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Funkcja Przelicz CP wg CP=CN+Nadgodziny pozwala na przeliczenie kolumn Czas Pracy i Praca ponad
normę na przykład wtedy, gdy ręcznie wpisuje się nadgodziny.
Edycja godziny w miesięcznej ewidencji
Wartość pól należących do części kolumn w miesięcznej ewidencji czasu pracy można edytować. Po
dwukrotnym kliknięciu na komórce otwiera się okno, w które można wpisać odpowiednią wartość,
a także komentarz wyjaśniający przyczynę edycji. Operację zatwierdza się przyciskiem OK.
Jako że podczas edycji często wpisuje się standardowy czas, na przykład 8 godzin, dodano niebieskie
linki z godzinami, które umożliwiają szybsze wprowadzenie takiego czasu, bez potrzeby poprawiania
ręcznego – wystarczy kliknąć na linku.

Wypełnianie według normy
Jedną z funkcji menu kontekstowego jest Wypełnianie według normy (zob. wycinek ekranu niżej).
Jest ona pomocna w sytuacji, gdy pracownik w danym dniu był w pracy, lecz zapomniał karty. Zamiast
ręcznie wpisywać normy w każdą z kolumn (CC, CN, CP), na przykład 8 godzin, wystarczy wybrać tę
funkcję w zaznaczonym dniu. Dzięki temu kolumny te zostaną uzupełnione według normy,
a nieobecność nieusprawiedliwiona zostanie usunięta.
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Funkcja ta umożliwia też wprowadzenie poprawnej normy wtedy, gdy pracownik nie odbił swojej
karty w momencie wyjścia z pracy. Wybieramy wówczas: Pracownik źle się odbił.
Ostatnia opcja: Inna, pozwala na podanie swojego komentarza przy wypełnianiu według normy.

Nadgodziny
Nadanie zezwoleń na nadgodziny i pracę ponad normę, jak i odbieranie nadgodzin możliwe jest
również z poziomu menu kontekstowego w oknie miesięczna ewidencji czasu pracy. Nadgodziny
odbierane są na wniosek pracownika lub pracodawcy. Jest możliwość odebrania nadgodzin w jednym
dniu z kilku dni, a także w jednym dniu z części danego dnia.
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W oknie otwieranym po wyborze opcji Nadaj zezwolenie na nadgodziny, pracę ponad normę
wpisuje się zakres czasu, w którym pracownik ma mieć nadgodziny, a następnie wybiera się typ
zezwolenia: czy mają to być nadgodziny, czy praca ponad normę. W oknie tym można także usuwać
zezwolenia (Usuń z listy) oraz przejrzeć wszystkie zezwolenia z miesiąca (przycisk Pokaż zezwolenia
z miesiąca) wybranego pracownika.

Z kolei po wybraniu pozycji Odbierz nadgodziny w wybranym dniu ukazuje się okno z opcjami
odbioru nadgodzin. W nim wskazuje się, na czyj wniosek odbierane są nadgodziny: czy na wniosek
pracownika, czy pracodawcy. (Aby można było wykorzystać opisane funkcje, w systemie muszą
istnieć dwa typy nieobecności, jeden zawierający ciąg znaków: „nadgodzin - wn. pracownika” i drugi
zawierający ciąg znaków: „nadgodzin - pracodawca”). Jeżeli chcemy odebrać inną wartość niż
wpisana w tabeli, możemy zmienić wartość godzin do odbioru bezpośrednio w tabeli, dwukrotnie w
nią klikając i zmieniając wartość. Dodatkowo można jeszcze odbierać nadgodziny z kilku dni, należy
wtedy zaznaczyć z przyciskiem Ctrl kilka wierszy tabeli.
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Opcje Przeglądaj, kiedy odebrano nadgodziny z dnia otwiera okno jak na wycinku ekranu niżej.

Blokowanie zakresu dni
Gdy cała miesięczna ewidencja czasu pracy jest sprawdzona i wszystko się zgadza, należy zablokować
cały miesiąc lub poszczególne dni. Blokada spowoduje, że nie będzie można edytować godzin,
nadawać zezwoleń na nadgodziny i przypisywać rodzajów nieobecności. Blokadę można oczywiście
cofnąć.
Aby zablokować cały miesiąc, najłatwiej jest zaznaczyć ostatni dzień w miesiącu i wybrać z menu
kontekstowego Blokowanie dnia -> Zablokuj dzień i wszystkie poprzednie dni.
Można również zablokować wybrane dni. Zaznacza się wówczas zakres dni i wybiera się opcję
Zablokuj zaznaczone dni (należy się wcześniej upewnić, że wszystkie poprzednie dni są już
zablokowane). Odblokowuje się w podobny sposób. Odblokowanie możliwe jest jedynie przez
administratora systemu, natomiast blokowanie jest możliwe od uprawnień kadrowych.
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Przypisywanie urlopów i innych typów nieobecności do dni
Aby przypisać do dnia urlop, należy kliknąć prawym przyciskiem myszki na wierszu z danym dniem,
następnie z sekcji Nieobecności menu kontekstowego wybrać urlop albo inny zdefiniowany wcześniej
typ nieobecności. Nieobecności można przypisać od razu do kilku dni – wystarczy uprzednio
zaznaczyć odpowiednie dni za pomocą myszy.
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Roczna ewidencja czasu pracy
Jeżeli zajdzie potrzeba, by przejrzeć czasy pracy pracownika lub pracowników z różnych miesięcy
i porównać, w jakim miesiącu liczba przepracowanych godzin była największa, najlepiej będzie użyć
rocznej ewidencji czasu pracy.
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Jeśli wydruk rocznej ewidencji nie ma uwzględniać wszystkich miesięcy, wystarczy zaznaczyć
odpowiednie wiersze i wybrać z menu kontekstowego funkcję Ukryj wiersz. Dostępna jest też opcja
Pokaż narastająco, która powoduje, że w poszczególnych polach wyświetla się suma wartości
z danego miesiąca oraz z miesięcy poprzednich (zob. ekran poniżej).

Podsumowania wielu pracowników
Okno Podsumowania wielu pracowników pozwala stworzyć podsumowanie informacji dotyczących
dowolnie wybranych pracowników, dla dowolnie wybranego okresu.
W menu kontekstowym dostępna jest funkcja blokowania lub odblokowania wybranego okresu.
Można też zaakceptować podane czasy pracy.
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Sprawdzanie, czy pracownik nie miał zbyt mało dni wolnych w wybranym okresie
W menu kontekstowym okna z podsumowaniami wielu pracowników dostępna jest też funkcja Pokaż
ilość dni wolnych. Pozwala ona na sprawdzenie, czy dany pracownik miał w określonym czasie za
mało dni wolnych. Po jej wybraniu pojawi się okno z informacją o rzeczywistej i o wymaganej liczbie
dni wolnych pracownika w wybranym okresie. Liczba dni wolnych należnych pracownikowi obliczana
jest według algorytmu sumującego liczbę sobót, niedziel i świąt w danym przedziale czasowym.

Podsumowania nieobecności
Ewidencja ta podsumowuje różnego typu nieobecności. Należy tu podać okres oraz wybrać
pracowników, którzy mają być uwzględnieni.
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Jest możliwość filtrowania po kolumnach, na przykład aby znaleźć pracowników z konkretną liczbą
dni urlopu chorobowego.
Sprawdzanie liczby dni chorobowych, za które płaci ZUS
W oknie podsumowania nieobecności można sprawdzić, ile dni chorobowych ma pracownik i za ile
płaci ZUS. Wystarczy wybrać pracowników oraz zakres dat, a następnie spojrzeć na wartości pól
w kolumnach Ilość dni choroby i Ilość dni choroba ZUS.
Uwaga techniczna: Wartości pól w tych kolumnach wyliczane są na podstawie dni o typach
nieobecności zawierających w nazwie frazę „choroba”.

Obecności
Kolejna pozycja w menu Ewidencje dotyczy obecności pracowników. Do wyboru jest kilka okien,
pozwalających na podgląd obecności według jednego z kryteriów. Możliwości te przedstawiono
w poniższych punktach.
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Obecności w pomieszczeniach
Okno to pozwala na sprawdzenie, który spośród wybranych pracowników był w wybranym
pomieszczeniu w określonym czasie. Wyświetlane są tu nazwiska pracowników i godziny ich
ostatniego wejścia. Należy wybrać pomieszczenie, odpowiednią grupę pracowników, datę i godzinę,
a następnie kliknąć na przycisk Szukaj. Domyślnie uwzględniane są zdarzenia z ostatnich 24 godzin,
lecz wartość tę można zmienić. U dołu ekranu znajduje się podsumowanie wszystkich pomieszczeń,
to znaczy ilu pracowników było w różnych pomieszczeniach w określonej godzinie.
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Obecności według firm, komórek organizacyjnych
Okno to pozwala przejrzeć, kto znajduje się w obszarze pracy. Obszarem pracy są wszystkie
pomieszczenia, poza pomieszczeniami mającymi w nazwie wyrażenie „Poza zakładem”. Do raportu
domyślnie brane są zdarzenia z ostatnich 24 godzin.

Obecność na zmianie
Inne okno umożliwia podgląd tego, którzy pracownicy byli na poszczególnych zmianach w danym
dniu. Aby raport działał prawidłowo, należy mieć zdefiniowane odpowiednie schematy dnia w
kalendarzach i muszą one zaczynać się od nazwa I , II , III przykładowo I zm, II zmiana, itd. Jest tutaj
sprawdzane czy pracownik był obecny na zaplanowanej zmianie.
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Pracownicy na godzinach nadliczbowych
Tu można zobaczyć, które osoby przekroczyły w bieżącym dniu normę czasu pracy. Raport ten
wykorzystujemy w celu kontroli, na przykład kto jest o godzinie 17 w pracy i czy ma zezwolenie na
nadgodziny. Jeżeli nie ma, to dlaczego przebywa na terenie zakładu.

Filtrowanie podsumowań
Filtrowanie czasów podsumowań jest bardzo użytecznym narzędziem. Pozwala ono na znalezienie
przypadków, gdy czas wybranego rodzaju spełnia określone kryteria. Na przykład, na poniższym
obrazie wyświetlone są informacje o pracownikach, którzy w danym miesiącu spóźnili się do pracy
więcej niż 30 minut.

Oprócz porównywania czasów do jakiejś określonej wartości, można czasy podsumowań porównać
do siebie nawzajem. Na poniższym wycinku ekranu program wyszukał pracowników, których czas
pracy w jednym z dni wybranego zakresu czasu był mniejszy bądź równy w stosunku do normy.
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W oknie tym można także wyszukać, kiedy wystąpiły nieobecności nieusprawiedliwione, kiedy czas
pracy był niedopracowany itd.

Logi operacji
W programie wszystkie ważne zmiany wprowadzone przez użytkowników są zapisywane do logów
operacji. Okno logów operacji pozwala na przeglądanie tych zmian.
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MENU PLIK

Wydruk i eksport raportów
W programie RCPAdmin istnieją różne sposoby na drukowanie raportów:
•

poprzez kliknięcie na przycisk Drukuj na pasku przycisków pomocniczych;

•

poprzez wybranie odpowiedniej pozycji z menu kontekstowego między innymi w miesięcznej
ewidencji, podsumowaniach.

Najpierw otwiera się okno podglądu wydruku.

Kliknięcie na ikonę drukarki ze znakiem zapytania umożliwia wybór drukarki, natomiast kliknięcie na
ikonę samej drukarki wysyła polecenie wydruku do drukarki ustawionej w systemie operacyjnym jako
domyślna.
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Każdy raport można wydrukować lub zapisać (wyeksportować) do pliku. Obsługiwane typy plików to
między innymi PDF (otwierany na przykład przez Adobe Reader), HTML, XLS lub XLSX (oba formaty
obsługiwane są przez arkusze kalkulacyjne), CSV, TXT, a także graficzne (jak PNG czy JPEG).

Import danych z programów kadrowych
Program RCPAdmin umożliwia import kilku rodzajów danych z programów kadrowych, co pozwala na
zaoszczędzenie czasu. Funkcjonalność tę omówiono niżej.
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Import nieobecności
Dzięki funkcji importu nieobecności z programów kadrowych nie trzeba wprowadzać ponownie
danych o wykorzystanych urlopach. Okno tego importu otwiera się po wybraniu pozycji Import
nieobecności z menu Plik. Należy tu wskazać importowany plik i wybrać nazwę programu, z którego
ten plik został wyeksportowany. Operację zatwierdza się przyciskiem Otwórz. Import nieobecności
można wykonywać wielokrotnie – jeżeli importowane będą te same dane, to dane wcześniej
zaimportowane zostaną nadpisane.
Import nieobecności działa między innymi z programami: Teta, Kali, Gratyfikant.
Import wymiarów nieobecności
Okno następnego importu otwiera się po wybraniu pozycji Import wymiarów nieobecności z menu
Plik. Należy tu wskazać importowany plik i wybrać nazwę programu, z którego ten plik został
wyeksportowany. Operację zatwierdza się przyciskiem Otwórz. Import wymiarów nieobecności
powinno się wykonywać raz na początku każdego roku.
Import wymiarów nieobecności działa z programami Teta i Kali. Wskazany plik powinien być plikiem
tekstowym (plikiem w formacie TXT, czyli dającym się otworzyć w Notatniku), złożonym z wierszy
odpowiadającym poszczególnym pracownikom. Dokładniejsze informacje na temat importu z obu
programów zamieszczono poniżej.
W przypadku importu z programu Teta każdy wiersz powinien składać się z wartości liczbowych
rozdzielonych średnikiem, przy czym pierwsza wartość to numer ewidencyjny, szósta to zaległy urlop
wypoczynkowy, a ósma to wymiar urlopu wypoczynkowego (musi być przynajmniej osiem kolumn).
Pozostałe wartości mogą być równe zero. Oto przykładowe wiersze:
1234;0;0;0;0;0;0;26;0
1256;0;0;0;0;2;0;26;0
1278;0;0;0;0;5;0;26;0
Plik o takiej strukturze można przygotować w arkuszu kalkulacyjnym (na przykład w MS Excel).
Wymienione wyżej wartości wpisuje się w odpowiednie komórki arkusza – zobacz wycinek ekranu
niżej:

Tak przygotowany plik należy zapisać jako plik CSV przez wybór opcji „Zapisz jako” (na przykład w MS
Excel, zależnie od wersji, opcja ta znajduje się w menu „Plik” albo w menu otwieranym przez
kliknięcie na „Przycisku pakietu Office”; typ pliku CSV może być ukryty w sekcji „Inne formaty”).
Następnie należy otworzyć plik w Notatniku i po sprawdzeniu, czy struktura pliku jest odpowiednia,
zapisać jako TXT. Gdyby plik zamiast średników zawierał przecinki można go poprawić za pomocą
opcji „Edycja” -> „Zamień” (w okienku tej opcji należy wpisać przecinek w polu „Znajdź:”, a w polu
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„Zamień na:” – średnik, i dalej kliknąć na „Zamień wszystko”). Po zapisaniu taki plik jest gotowy do
importu.
Z kolei w przypadku importu z programu Kali każdy wiersz powinien składać się z wartości liczbowych
rozdzielonych przecinkiem, przy czym pierwsza wartość to numer ewidencyjny, piąta to wymiar
urlopu wypoczynkowego a szósta to zaległy urlop wypoczynkowy. Pozostałe wartości mogą być
równe zero. Oto przykładowe wiersze:
1234,0,0,0,26,0,0,0
1256,0,0,0,26,2,0,0
1278,0,0,0,26,5,0,0
Plik o takiej strukturze można przygotować w arkuszu kalkulacyjnym (na przykład w MS Excel),
wpisując w odpowiednie komórki omówione wyżej wartości jak na poniższym wycinku ekranu:

Tak przygotowany plik należy zapisać jako plik CSV przez wybór opcji „Zapisz jako” (na przykład w MS
Excel, zależnie od wersji, opcja ta znajduje się w menu „Plik” albo w menu otwieranym przez
kliknięcie na „Przycisku pakietu Office”; typ pliku CSV może być ukryty w sekcji „Inne formaty”).
Następnie należy otworzyć plik w Notatniku i po sprawdzeniu, czy struktura pliku jest odpowiednia,
zapisać jako TXT. Gdyby plik zamiast przecinków zawierał średniki można go poprawić za pomocą
opcji „Edycja” -> „Zamień” (w okienku tej opcji należy wpisać średnik w polu „Znajdź:”, a w polu
„Zamień na:” – przecinek, i dalej kliknąć na „Zamień wszystko”). Po zapisaniu taki plik jest gotowy do
importu.
Import dat zatrudnienia
Okno kolejnego importu otwiera się po wybraniu pozycji Import dat zatrudnienia z menu Plik. Należy
tu wskazać importowany plik i wybrać nazwę programu, z którego ten plik został wyeksportowany.
Operację zatwierdza się przyciskiem Otwórz.
Import dat zatrudnienia działa między innymi z programem Teta.
Import dat zatrudnienia, zwolnienia i ważności badań
Importować można także jednocześnie daty zatrudnienia, zwolnienia i ważności badań. Okno tego
importu otwiera się po wybraniu z menu Plik -> Import / Eksport pozycji Data zatrudnienia,
zwolnienia i ważności badań. Wskazany plik powinien mieć rozszerzenie TXT i składać się z wierszy
o strukturze jak na poniższym przykładzie:
30042;2010-01-01;2012-01-01;2011-05-02;
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Wartości pól w wierszu to odpowiednio:
•

nr ewidencyjny;

•

data zatrudnienia;

•

data zwolnienia;

•

data ważności badań.

W przypadku braku danych co do daty, odpowiednie pole można pozostawić puste. Na przykład jeżeli
dla pracownika nie jest ustalona data końca zatrudnienia, wiersz będzie wyglądał tak:
30042;2010-01-01;;2011-05-02;
Taki plik można przygotować w arkuszu kalkulacyjnym (na przykład w MS Excel). Wymienione wyżej
wartości wpisuje się w odpowiednie komórki arkusza – zobacz wycinek ekranu niżej:

Tak przygotowany plik należy zapisać jako plik CSV przez wybór opcji „Zapisz jako” (na przykład w MS
Excel, zależnie od wersji, opcja ta znajduje się w menu „Plik” albo w menu otwieranym przez
kliknięcie na „Przycisku pakietu Office”; typ pliku CSV może być ukryty w sekcji „Inne formaty”).
Następnie należy otworzyć plik w Notatniku i po sprawdzeniu, czy struktura pliku jest odpowiednia,
zapisać jako TXT. Gdyby plik zamiast średników zawierał przecinki, można go poprawić za pomocą
opcji „Edycja” -> „Zamień” (w okienku tej opcji należy wpisać przecinek w polu „Znajdź:”, a w polu
„Zamień na:” – średnik, i dalej kliknąć na „Zamień wszystko”). Po zapisaniu taki plik jest gotowy do
importu.

Eksport danych do programów kadrowych
Program RCPAdmin umożliwia eksport kilku rodzajów danych do programów kadrowych, co pozwala
na zaoszczędzenie czasu. Funkcjonalność tę omówiono niżej.
Eksport podsumowań
Okna eksportu podsumowań pojawiają się po wybraniu pozycji Eksportuj podsumowania z menu
Plik. Najpierw należy podać okres, z jakiego mają być eksportowane podsumowania.
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Następnie pojawi się okno wyboru pracowników, omówione już w rozdziale Ewidencje czasu pracy.
Wybieranie pracowników. Po dokonaniu wyboru, w następnym oknie, należy wpisać nazwę
eksportowanego pliku i wybrać nazwę programu, do którego będzie importowany, po czym
zatwierdzić przyciskiem Zapisz:

Eksport ten działa z wieloma programami, między innymi z Kali, SAP, Symfonia, Teta.
Eksport nieobecności
Funkcja Eksport nieobecności jest dostępna w menu Plik. Ścieżka wyboru opcji eksportu jest taka
sama jak przy eksporcie podsumowań (zob. zrzuty ekranu z podrozdziału poświęconego temu
eksportowi). Najpierw należy podać okres, z jakiego mają być eksportowane nieobecności. Następnie
pojawi się okno wyboru pracowników. Po dokonaniu wyboru, w następnym oknie, należy wpisać
nazwę eksportowanego pliku i wybrać nazwę programu, do którego będzie importowany, po czym
zatwierdzić przyciskiem Zapisz.
Eksport nieobecności można wykonywać wielokrotnie. Funkcja ta działa między innymi z programami
PCBiznes, IFS, Teta, Kali.
Eksport zdarzeń
Funkcja Eksport zdarzeń jest dostępna w menu Plik. Ścieżka wyboru opcji eksportu jest taka sama jak
przy eksporcie podsumowań (zob. zrzuty ekranu z podrozdziału poświęconego temu eksportowi).
Najpierw należy podać okres, z jakiego mają być eksportowane nieobecności. Następnie pojawi się
okno wyboru pracowników Po dokonaniu wyboru, w następnym oknie, należy wpisać nazwę
eksportowanego pliku i wybrać nazwę programu, do którego będzie importowany, po czym
zatwierdzić przyciskiem Zapisz.
Eksport zdarzeń można wykonywać wielokrotnie. Funkcja ta działa między innymi z programem
Zielonka.
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MENU ANALIZY
Menu Analizy dostarcza wielu funkcjonalności analitycznych. Omówiono je w dalszych
podrozdziałach. Tę sekcję menu przedstawia wycinek ekranu poniżej:

Spóźnienia roczne
Raport ten pozwala przejrzeć, jakie były spóźnienia w poszczególnych miesiącach wybranego roku dla
wybranych pracowników. W poszczególnych kolumnach wyświetlane są: miesięczna suma spóźnień,
liczba spóźnień, największe, średnie i najmniejsze spóźnienie. Dodatkowo wyliczany jest procentowy
udział spóźnionych pracowników w grupie wybranych pracowników.
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Rozkład spóźnień
Raport ten umożliwia przeglądanie wielkości spóźnień w wybranym okresie, pogrupowanych według:
•

dnia;

•

dnia tygodnia;

•

miesiąca;

•

kwartału;

•

roku.

Procentowy rozkład obecności, urlopów
Raport ten pozwala na przejrzenie, jak wielu, w procentach, spośród wybranych pracowników było
obecnych albo miało urlop wypoczynkowy, urlop na żądanie, chorobowy, opiekę (art. 188 KP),
nieobecność nieusprawiedliwioną czy inną nieobecność.
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Dla każdej z kolumn można wydrukować wykres – wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na
komórce w wybranej kolumnie i w menu kontekstowym wybrać opcję Pokaż wykres:
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Oto przykładowy wykres:

Liczba zatrudnionych
Raport ten umożliwia nam przeglądanie, ilu pracowników pracowało w wybranym okresie. Liczba
zatrudnionych wyliczana jest na podstawie pól: Data zatrudnienia i Data zwolnienia pracowników.
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Praca na centrach kosztów
Raport ten umożliwia przeglądanie, kto pracował na danym centrum kosztów, od której godziny, do
której godziny i na jakiej zmianie. Każdy pracownik może być przypisany tylko do jednego centrum
kosztów, z kolei do jednego centrum kosztów może być przypisanych zero, jeden lub więcej
pracowników. Centrum kosztów przypisuje się pracownikowi w oknie edycji pracownika.
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MENU PODSUMOWANIA
Sekcja menu Podsumowania pozwala przejść do kolejnych raportów. Raporty te omówiono w tym
rozdziale.

Karta pracownika 3 zmiany
Raport ten jest przydatny w przypadku pracy ciągłej. Do dyspozycji są tu kolumny z czasami pracy
pracowników na poszczególnych zmianach.
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Roczne podsumowania
Jest to roczny raport dla pracownika, prezentujący, ile godzin pracownik przepracował
w poszczególnych dniach lub jaki typ nieobecności przypisano do dni. Pola czerwone oznaczają
niedziele lub święta. W dolnej tabeli podsumowane są co do minuty czasy pracy.
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Za pomocą funkcji dostępnej w menu kontekstowym można ukrywać wiersze odnoszące się do
wybranych miesięcy, zarówno w górnej, jak i w dolnej tabeli. Dzięki temu można wydrukować na
przykład kwartalny raport dotyczący pracownika.
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Dzienne + ogólne
Raport ten przedstawia, jak długo pracownicy pracowali danego dnia lub jakiego rodzaju mieli
nieobecność w widoku dziennym, dla wybranego okresu.
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Raport nieobecności
Raport ten podsumowuje liczbę dni: urlopu, urlopu na żądanie, opieki, choroby, delegacji
i pozostałych nieobecności. Dodatkowo wypisane są dni, w których pracownik był nieobecny. Należy
tu wybrać pracowników, a także przedział czasowy.
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MENU ADMINISTRACJA – INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
W poniższych punktach uzupełniono informacje związane z menu Administracja.

Pracownicy
W rozdziale poświęconym konfiguracji programu opisano już dodawanie pracowników. W oknie
Pracownicy można też edytować dane pracowników lub usuwać ich z listy obecnych pracowników.
Do formularza edycji pracowników przechodzi się, zaznaczając pracownika poprzez kliknięcie na
przycisk Edytuj lub poprzez wybranie odpowiedniej opcji z menu kontekstowego. Kiedy pracownik
zakończy pracę w firmie, można go usunąć z listy za pomocą przycisku Usuń.
Wszelkie dane dotyczące usuniętych pracowników pozostają w programie i można je przeglądać jako
dane „pracowników nieaktywnych”. Służy do tego przełącznik jak na poniższym obrazku.

Po usunięciu pracownika jego kartę można przypisać innemu pracownikowi.

Grupy
W rozdziale poświęconym konfiguracji programu opisano już dodawanie grup pracowników
i związane z grupami ustawienia. W oknie Grupy można też edytować lub usuwać grupy. Ponadto
w menu kontekstowym dostępne są funkcje kopiowania i przypisywania czasowego; funkcje te
opisano w kolejnych podrozdziałach.

Kopiowanie ustawień grupy
Istnieje możliwość szybkiego utworzenia nowej grupy z ustawieniami nieznacznie różniącymi się od
ustawień grupy już istniejącej. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy nad wybraną grupą
i wybraniu z menu kontekstowego opcji Kopiuj zostanie utworzona nowa grupa o takich samych
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ustawieniach i nazwie zakończonej napisem „_kopia”. Następnie można zmienić nazwę takiej grupy i
dostosować jej ustawienia według własnych potrzeb.
Przypisz czasowo
Jeśli zajdzie potrzeba, aby w danym okresie rozliczać niektórych pracowników w inny sposób, niż
wynika to z ustawień grup, do których należą, można tych pracowników tymczasowo przypisać do
innej grupy. W tym celu należy utworzyć nową grupę (lub upewnić się, że istnieje już odpowiednia),
a następnie kliknąć prawym przyciskiem nad wybraną grupą i z menu kontekstowego wybrać opcję
Przypisz czasowo. Pojawi się wtedy okno jak niżej.

Tutaj należy określić datę początkową i końcową przypisania, kliknąć na Wybierz pracowników i po
wybraniu w kolejnym oknie odpowiednich nazwisk zatwierdzić przypisanie przyciskiem Dodaj. Po
kolejnym otwarciu tego samego okna poprzez opcję Przypisz czasowo zatwierdzone przypisania
tymczasowe będą wyświetlone w tabeli.
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Coroczne przeliczanie wymiarów nieobecności
Dla ułatwienia pracy użytkowników programu powstała funkcja Przelicz urlopy, dostępna w menu
Administracja, w sekcji Operacje coroczne. Funkcję tę powinno się wykonywać raz na początku
nowego roku. Wylicza ona zaległy urlop z poprzedniego roku i podnosi o tak uzyskaną wartość
wymiar zaległego urlopu w roku następnym, a także nadaje nowe wymiary urlopów zgodnie
z wymiarem określonym w ustawieniach programu. Działanie tej funkcji obejmuje wszystkich
pracowników. Do jej wykonania potrzebne są uprawnienia administratora wszystkiego.

Szybkie coroczne przypisywanie kalendarzy pracownikom
W programie RCPAdmin kalendarze przypisuje się na okres co najwyżej roku, zatem po upływie roku
powinno się przypisać nowe. Można to zrobić w tradycyjny sposób, poprzez edycję pracownika, ale
przy dużej liczbie zatrudnionych pracowników jest to operacja czasochłonna. Ponieważ często tym
samym pracownikom przypisuje się kalendarz podobny do kalendarza z poprzedniego roku,
w programie dodano funkcję przypisania nowego kalendarza do wybranych pracowników spośród
tych, którzy korzystali z kalendarza wcześniejszego.
Funkcję tę wywołuje się przez wybranie z menu Administracja, z podmenu Operacje coroczne, opcji
Przypisz nowy kalendarz dla pracowników kalendarza. Pojawi się wtedy okno jak na poniższym
ekranie:
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Najpierw wybiera się kalendarz z lewej strony okna – do wyboru są kalendarze obowiązujące
w wybranym roku; następnie klika się na przycisk Pokaż pracowników kalendarza w wybranym
roku.
Kolejnym krokiem jest zaznaczenie pracowników, którzy mają mieć nadany nowy kalendarz. Jeżeli
wybrani mają być wszyscy, można kliknąć na tabelę z pracownikami i wcisnąć kombinację klawiszy
Ctrl+A. Można też wybierać pojedynczych pracowników, klikając na nich ze stale wciśniętym
przyciskiem Ctrl. Po zaznaczeniu pracowników wybiera się w prawej części okna kalendarz na nowy
rok oraz klika na przycisk Przypisz zaznaczonym pracownikom kalendarz, po czym wybrani
pracownicy pokazują się w prawej tabeli. Można także przypisać kalendarz z innymi ramami
czasowymi, ale tylko w obrębie jego pierwotnych ram czasowych – należy wtedy odznaczyć opcję
Pełny okres trwania kalendarza i wybrać odpowiedni okres.

Słowniki
Okna w sekcji Słowniki służą do zapisywania, edytowania lub usuwania nazw zleceń nadgodzin,
rodzajów szkoleń oraz nazw wykorzystywanych w pracy na centrach kosztów.

Poniższy obraz przedstawia jedno z tych okien.
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Wykrywanie błędów w konfiguracji
Program RCP umożliwia wykrywanie błędów w konfiguracji, na przykład takich jak :
•

istnienie pracowników bez przydzielonego kalendarza;

•

istnienie pracowników bez przypisanego stanowiska;

•

istnienie pracowników bez przydzielonej komórki organizacyjnej;

•

istnienie pracowników bez żadnych zdarzeń.

Aby wykryć tego rodzaju błędy, wybierz z menu Administracja pozycję Wykrywanie błędów. Pojawi
się okno jak niżej:
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Wymiary urlopów
Wybranie pozycji Wymiary urlopów z menu Administracja otwiera raport z wymiarów urlopów i ich
wykorzystania przez wybranych pracowników w danym roku.
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W menu kontekstowym dostępne są między innymi funkcja wyliczająca zaległy urlop z poprzedniego
roku oraz funkcja przepisująca wymiary urlopów z poprzedniego roku. Można też przełączyć
jednostkę czasu na dzień lub godzinę albo zapisać ustawienia bieżącego wyglądu, na przykład po
zastosowaniu grupowania według wybranej kolumny.

Przydzielone kalendarze
Okno to pozwala na wyświetlenie przydzieleń kalendarzy do pracowników. Uwzględniane są te
przydzielenia, w których data rozpoczęcia obowiązywania kalendarza zawiera się w wybranym
okresie (zob. kolumna „Data od” na obrazku poniżej).
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PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PROGRAMU RCPADMIN
1.

Jak sporządzić listę pracowników, którzy korzystali z urlopu wypoczynkowego w ostatnim
miesiącu?
Należy przejść do okna Filtrowanie podsumowań (menu Ewidencje), wskazać daty określające
ostatni miesiąc, następnie wybrać UW Urlop wypoczynkowy z opcji pod napisem Czas, kliknąć na
Wybierz pracowników i dalej na Pracujący, następnie Wybierz zaznaczonych; ostatnim krokiem
jest kliknięcie na przycisk Filtruj.

2.

Jak przygotować listę pracowników, którzy spóźnili się w ostatnich 2 miesiącach przynajmniej raz
więcej niż 5 minut?
Można to uczynić w oknie Filtrowanie podsumowań (menu Ewidencje). Należy tu wskazać daty
odpowiadające ostatnim dwóm miesiącom, wybrać SP Spóźnienia z opcji dostępnych pod
napisem Czas, a jako Wartość wpisać 00:05; następnie należy kliknąć na Wybierz pracowników,
dalej na Pracujący i dalej na Wybierz zaznaczonych, ostatnim krokiem jest kliknięcie na przycisk
Filtruj.

3.

Jak jest zorganizowane w programie odbieranie nadgodzin?
Funkcja odbierania nadgodzin jest dostępna z poziomu menu kontekstowego w miesięcznej
ewidencji. Można odbierać nadgodziny na wniosek zarówno pracownika, jak i pracodawcy.
(Aby można było wykorzystać opisane funkcje, w systemie muszą istnieć dwa typy nieobecności,
jeden zawierający ciąg znaków: „nadgodzin - wn. pracownika” i drugi zawierający ciąg znaków:
„nadgodzin - pracodawca”).
Odbierać nadgodziny można w jednym dniu z kilku dni, a także w jednym dniu z części danego
dnia.

4.

Jak zmienić kalendarz pracownikowi, który dotychczas pracował na pierwszej zmianie, a obecnie
pracuje na dwie zmiany?
Przy założeniu, że pracownik pracuje na dwie zmiany od dzisiaj – należy edytować pracownika
i ograniczyć ramy obowiązywania poprzedniego kalendarza do dnia wczorajszego oraz dodać
nowy kalendarz od dziś do końca okresu (tj. zazwyczaj do końca roku).

5.

Co zrobić w sytuacji, gdy pracownik przyszedł do pracy, ale zapomniał karty?
Należy w oknie Miesięczna ewidencja czasu pracy zaznaczyć wybrany dzień i wybrać z menu
kontekstowego opcję Wypełnij według normy -> Pracownik zapomniał karty.

6.

Jak działa przeliczanie czasu pracy?
Podczas pierwszego w danym dniu uruchomienia programu RCPAdmin automatycznie
przeliczany jest bieżący miesiąc (bez usuwania edycji). W przypadku dni od pierwszego do
piątego w miesiącu, obliczane są też trzy ostatnie dni poprzedniego miesiąca.
Przeliczanie czasu pracy to obliczanie czasów przebywania na terenie zakładu, czasów pracy,
nadgodzin itd., na podstawie zdarzeń i zgodnie z obowiązującym kalendarzem pracowniczym lub
harmonogramem.
Jeżeli przeliczanie czasów pracy zostanie przerwane przez wyłączenie programu, po ponownym
włączeniu programu przeliczanie rozpocznie się od początku.
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7.

Jak zamknąć miesiąc?
Można to uczynić na dwa sposoby:
• w oknie Miesięczna ewidencja czasu pracy – należy zaznaczyć ostatni dzień miesiąca
i z menu kontekstowego wybrać opcję Blokowanie dnia -> Zablokuj dzień i wszystkie
poprzednie dni.

• w oknie Podsumowania wielu pracowników – należy wskazać datę rozpoczynającą
i kończącą miesiąc, następnie z menu kontekstowego wybrać Zablokuj wybrany okres dla
zaznaczonych pracowników.

8.

Gdzie można sprawdzić, kto przebywał na przykład w pomieszczeniu „Magazyn” o godzinie
14.30 w dniu 1 kwietnia 2008 r.?
Można to zrobić w oknie Lista zdarzeń dostępnym w menu Ewidencje lub – co prostsze –
w oknie Obecności w pomieszczeniach, dostępnym w menu Ewidencje -> Obecności.

9.

Jak sprawdzić, kto należy do komórki na przykład „księgowość”?
Można do tego wykorzystać funkcję Struktura firmy z menu Administracja.

10. Jak sprawdzić, jakie zmiany wprowadził konkretny użytkownik w programie RCP?
Należy wybrać z menu Ewidencje opcję Logi operacji i w oknie tym zaznaczyć opcję Użytkownik
i wybrać użytkownika. Listę zdarzeń można generować dla dowolnego okresu.
11. W jaki sposób przypisuje się pracownikowi inną zmianę w wybranym dniu?
W oknie Miesięczna ewidencja czasu pracy należy wybrać odpowiedni dzień i kliknąć na przycisk
„Z” (z klawiatury) – pojawi się wtedy okno, w którym można wybrać nową zmianę.
12. Jak dodać komentarz w wybranym dniu w miesięcznej ewidencji?
W oknie Miesięczna ewidencja czasu pracy należy wybrać odpowiedni dzień i przycisnąć
przycisk „K” (z klawiatury) – wtedy pojawi się okno, w którym można wprowadzić komentarz.
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13. Jak usunąć lub zmienić komentarz wyświetlający się w kolumnie edycji w oknie Miesięczna
ewidencja czasu pracy?
Należy wybrać odpowiedni dzień i przycisnąć przycisk K (z klawiatury) – wtedy pojawi się okno,
w którym można wprowadzić komentarz. Aby usunąć komentarz, można wpisać dwie spacje
i zatwierdzić. Aby zmienić, należy wpisać nowy komentarz i zatwierdzić.
14. Czy można ominąć uciążliwy ekran logowania, wykorzystując domenę Active Directory?
Tak, w tym celu należy w menu Ustawienia wejść w Opcje zaawansowane i dodać pozycję
Domena. Jako wartość podaje się nazwę domeny, wtedy każdy użytkownik mający w programie
RCPAdmin login taki sam jak w domenie będzie automatycznie uwierzytelniony.
15. Program RCPAdmin ucina godziny wejścia na pierwszej zmianie, a na drugiej i trzeciej liczy
godziny od wejścia – czy można to jakoś znormalizować?
Tak, w takiej sytuacji należy w menu Ustawienia wejść w Opcje zaawansowane i dodać pozycję
NieLiczPrzedCzasemPracy, a jako wartość podać 1. Różne liczenie godziny wejścia jest
spowodowane rozpoczynaniem się dniówki od godziny pierwszej zmiany, a jako że program sam
wykrywa zmiany, przyjmuje domyślnie dniówkę z pierwszej zmiany.
16. Jak ustawić, żeby czas pracy był dopełniany do pełnych godzin, na przykład aby czas pracy
7 godzin 56 minut dawał pełne 8 godzin?
Pierwszym krokiem jest ustawienie grupom pracowników dokładności obliczania pracy na
wartość 10 minut (menu Administracja -> Grupy pracowników; zob. obraz niżej).
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Następnie należy włączyć zaokrąglanie powyżej połowy, tak aby czas 7:56 dawał 8 godzin, a czas
7:54 dawał 7:50 (w oknie Opcje zaawansowane dodaje się opcję ZaokraglajOdPolowy
o wartości 1. Uwaga: ważne są tutaj duże i małe litery, brak polskich znaków i spacji).

17. Pracownik przychodzi do pracy w wolną sobotę. W kalendarzu ma NR=0. W jaki sposób zmienić
to na dzień roboczy 8 godz.? Inny przypadek to: pracownik pracuje w sobotę, za sobotę odbiera
dzień wolny, na przykład piątek.
Sytuację taką można rozwiązać na wiele sposobów, na przykład poprzez utworzenie
harmonogramu pracy pracownikowi, bądź zmianę kalendarza na jeden dzień. Jeżeli jednak
sytuacja taka nie jest nagminna, można to rozwiązać w szybki sposób opisany poniżej.
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Najpierw należy przygotować typ nieobecności „Dzień wolny”, przy czym w polu Wypełnienie
normy należy wpisać „Norma 0”.

Następnie należy przygotować odpowiedni schemat dnia (można wykorzystać już istniejący
schemat bądź skopiować istniejący i go zmodyfikować). Schemat ten musi mieć w opcji
Wymagaj pracy wybraną wartość „Zawsze”, gdyż schemat ten będzie przypisywany do sobót,
które zwykle są dniami wolnymi. Schematy można dodawać i modyfikować w oknie Kalendarze
pracownicze, w oknie dodawania kalendarza. Przykładowo schemat dnia dla pracownika, który
przychodzi na pierwszą zmianę o godz. 6, mógłby wyglądać jak na poniższym ekranie.
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Po przygotowaniu schematu bądź schematów, należy przejść do miesięcznej ewidencji czasu
pracy, wybrać odpowiedni miesiąc i pracownika. Następnie należy zaznaczyć sobotę, w której
pracownik ma pracować, i wybrać z menu kontekstowego opcję Kalendarz -> Wstaw kalendarz
ze schematem.

W oknie, które się pojawi, należy wybrać schemat, zgodnie z którym pracownik ma pracować
w sobotę.
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Na koniec, po wybraniu odpowiedniego schematu, należy kliknąć na przycisk Ustaw.
Jeżeli trzeba oddać pracownikowi dzień wolny za sobotę i ma to być piątek, w miesięcznej
ewidencji należy zaznaczyć piątek i nadać nieobecność typu „Dzień wolny”.
18. Jak sprawdzić, czy nadane jest zezwolenie na wszystkie nadgodziny?
W celu sprawdzenia nienadanych, potencjalnych nadgodzin można skorzystać ze specjalnie
przygotowanego raportu Potencjalne nadgodziny znajdującego się w menu Analizy. Wybiera się
tutaj okres i pracowników oraz minimalny czas, jaki może być uznany za nadgodziny. Domyślnie
jest to 30 minut, ale można to zmienić. W raporcie tym wyświetlane są dni, w których pracownik
miał potencjalne nadgodziny przed czasem pracy (nazwane tutaj przedgodzinami) lub po czasie
pracy (nazwane tutaj nadgodzinami). Pomijane są natomiast dni z nadanymi wcześniej
nadgodzinami. Po zaznaczeniu w wierszu pracownika, z poziomu menu kontekstowego można
przejść do miesięcznej ewidencji i nadać zezwolenie na przykład na nadgodziny. Jeżeli
przedgodziny liczone są do poprzedniej doby i jest przez to więcej wierszy w raporcie, niż jest
w rzeczywistości, można takie przypadki odfiltrować, wybierając z menu kontekstowego Usuń
przedgodziny z nadgodzinami poprzedniego dnia.
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ANEKS 1: TABELA OPCJI ZAAWANSOWANYCH
W poniższej tabeli wyszczególniono opcje zaawansowane. Opcje te można uaktywnić w oknie Opcje
zaawansowane, opisanym w instrukcji. Nazwy opcji to zawsze ciągi znaków niezawierające spacji ani
polskich znaków.
Nazwa opcji

Wartość

Objaśnienie

StalaDniowka

1 lub 0

Gdy 1 doba jest wyliczana zawsze tak jak zaczyna się I zmiana
schematu dnia, domyślnie 0.

DniowkaZPoprzedniegoDniaWazniejsza

1 lub 0

Gdy 1, doba z poprzedniego dnia wpływa na następny dzień.

KasujNadgodzinyBezKomentarzy

1 lub 0

Gdy 1 wtedy wszystkie godziny muszą mieć zlecenia.

PrzerwaPoNormieCzasu

Liczbowa
(w min.)

Podajemy w minutach ile wynosi przerwa po normie czasu
pracy.

LiczPelneCCRoznica

Liczbowa

Przy pełnym liczeniu CC, jaka musi być różnica, żeby zmienić
CC na standardowo wyliczane w minutach.

ZaokraglajPoreNocna

Liczbowa

W wartości podajemy od ilu minut zaokrąglać porę nocną.

ZaokraglajPoreNocnaTyp

Liczbowa

Gdy wartość 0 zaokrąglanie w dół, gdy 1 do góry, gdy 2 od
połowy.

PoraNocna

Liczbowa

Gdy wartość 1, wszystkie minuty przebywania powyżej
określonej godziny są kwalifikowane do pory nocnej

Licz50Przed3Zmiana

1 lub 0

Gdy 1, wtedy gdy pracownik przychodzi na 18 do 6 liczone są
nadgodziny 50%.

NieLiczNSGdyNorma

1 lub 0

Gdy wartość 1, program nie liczy godzin pracy w niedziele i
święta, gdy norma w tym dniu jest większa od zera.

RoznicaDoby

Liczbowa

Podajemy różnicę minut między

MinimalnaObecnosc

Liczbowa

Podajemy jaka jest minimalna obecność jaka będzie wliczana
do czasu pracy.

Licz100WDniWolne

1 lub 0

Gdy 1, w dni wolne po 8 godzinach 100% dalej liczone są
100%, gdy 0 wtedy 50%.

NieLiczDWGdyNorma

1 lub 0

Gdy 0, w dni wolne z normą nie jest liczona praca DW.

LiczDWGdyNorma0

1 lub 0

Gdy 1, zawsze licz pracę DW (tak jak CP) nawet gdy norma 0.

NieLiczPrzed1Zmiana

1 lub 0

Gdy 1, nie licz czasu pracy jak ktoś pojawił się przed 1 zmianą.

Nadgodziny50WDniWolnePonizejNormy
Miesiecznej

1 lub 0

Gdy wartość 1, to przy nadawaniu nadgodzin w dni wolne są
to 50%, gdy pracownik pracuje poniżej standardowej normy.

NieLiczPrzekroczeniaDobyGdyNadgodzin

1 lub 0

Gdy 1, nie jest liczona doba pracownicza, gdy występowały
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Nazwa opcji

Wartość

yPoprzedniegoDnia

Objaśnienie
nadgodziny poprzedniego dnia.

NieLiczPrzedDniowka

1 lub 0

Gdy 1, wtedy godziny przed czasem pracy do 1 godziny nie są
wliczane do czasu pracy.

TylkoNadgodziny100

1 lub 0

Gdy 1, wtedy wszystkie nadgodziny będą liczone jako 100%.

JednoWejscieWyjscie

1 lub 0

Gdy 1, wtedy jedno pomieszczenie może być zarówno
wejściem jak i wyjściem.

LiczPelneCC

1 lub 0

Gdy 1, liczone jest pełne przebywanie na terenie zakładu.

GdyObecnyLiczSN

1 lub 0

Gdy 0, wtedy nie liczy salda normy, gdy w schemacie dnia jest
wymagany czas gdy pracownik obecny.

GdyObecnyPokazujNR

1 lub 0

Gdy 0, wtedy gdy schemat dnia wymaga pracy gdy obecny, to
nie wstawiana jest norma czasu pracy.

3ZmianaPoczatkiem

1 lub 0

ZaokraglajOdPolowy

1 lub 0

Gdy 1, wtedy zaokrąglanie godziny dla 30 minut następuje od
15 minut w górę itd.

ZaokraglajSPDoMinuty

1 lub 0

Gdy 1, spóźnienia zaokrąglane są do 1 minuty, nawet gdy inne
pola mogą być zaokrąglane do większych wartości.

ZaokraglajSocjalnaDoGory

1 lub 0

Gdy 1, przerwa socjalna jest zaokrąglana do góry.

RoznicaMiedzyZmianami

Liczbowa

Podajemy jaka różnica minut jest znacząca do wyliczenia
zmiany.

SchematBezPrzerwyX

Ciąg
znaków

Wpisujemy nazwy schematów, dla których ma nie być liczona
obowiązkowa przerwa. Na przykład nazwa może się zmieniać
SchematBezPrzerwy1 i SchematBezprzerwy2.

Language

pl,de,en

Wybieramy jaką wersję programu będziemy używać polską,
niemiecką czy angielską.

Pole1

Ciąg
znaków

Zmieniamy nazwę kolumny pole1 na liście pracowników.

Pole2

Ciąg
znaków

Zmieniamy nazwę kolumny pole2 na liście pracowników.

Pole3

Ciąg
znaków

Zmieniamy nazwę kolumny pole3 na liście pracowników.

Pole4

Ciąg

Zmieniamy nazwę kolumny pole4 na liście pracowników.
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Kalendarz musi być cykliczny lub roczny, w niedziele i piątki
musi być przyporządkowany schemat z wymaganiem pracy,
gdy obecny (pracownik), natomiast w pozostałe dni pracujące
wymagaj pracy w dni pracujące, w niedziele można zrobić
schemat dzień wolny.
Dodatkowo należy dodać w opcjach zaawansowanych z menu
Ustawienia opcję 3ZmianaPoczatkiem o wartości 1.

Nazwa opcji

Wartość

Objaśnienie

znaków
Pole5

Ciąg
znaków

Zmieniamy nazwę kolumny pole4 na liście pracowników.

Data1

Ciąg
znaków

Zmieniamy nazwę kolumny data1 na liście pracowników.

Data2

Ciąg
znaków

Zmieniamy nazwę kolumny data2 na liście pracowników.

Data2

Ciąg
znaków

Zmieniamy nazwę kolumny data3 na liście pracowników.

NPole1

Ciąg
znaków

Zmieniamy nazwę kolumny NPole1 na liście pracowników.

NPole2

Ciąg
znaków

Zmieniamy nazwę kolumny NPole2 na liście pracowników.

NPole3

Ciąg
znaków

Zmieniamy nazwę kolumny NPole3 na liście pracowników.

ServerSMTP

Ciąg
znaków

Podajemy nazwę serwera SMTP, przez który będą wysyłane
powiadomienia.

UserSMTP

Ciąg
znaków

Podajemy nazwę użytkownika do serwera SMTP, przez który
będą wysyłane powiadomienia.

PasswordSMTP

Ciąg
znaków

Podajemy hasło użytkownika do serwera SMTP, przez który
będą wysyłane powiadomienia.

NormaDnia

Minuty

Ile minut ma domyślna norma dnia dla modułu Mailera.

DomyslnaIloscNadgodzinPo

Minuty

W nadawaniu zezwolenia na nadgodziny ile ma być godzin,
gdy wybierze się nadgodziny po czasie pracy.

TrybKD

1 lub 0

Gdy 1, wtedy dodawany pracownik jest dodawany od razu w
kontroli dostępu.

WymusAktualizacje

1 lub 0

Gdy 1, wtedy gdy jest dostępna aktualizacja programu rcp
wtedy jest ona od razu stosowana.

ZabronKadromOpcjeZaawansowane

1 lub 0

Gdy 1, kadry nie mogą dodawać, edytować firm.

ZabronKadromOkresRozliczeniowy

1 lub 0

Gdy 1, kadry nie mogą dodawać, edytować firm.

ZabronKadromKalendarzy

1 lub 0

Gdy 1, kadry nie mogą dodawać, edytować firm.

ZabronKadromTypowNieobecnosci

1 lub 0

Gdy 1, kadry nie mogą dodawać, edytować firm.

ZabronKadromGrupy

1 lub 0

Gdy 1, kadry nie mogą dodawać, edytować firm.
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Nazwa opcji

Wartość

Objaśnienie

ZabronKadromKomorki

1 lub 0

Gdy 1, kadry nie mogą dodawać, edytować komórki
organizacyjnej.

ZabronKadromFirm

1 lub 0

Gdy 1, kadry nie mogą dodawać, edytować firm.

ZabronKadromOperacjiCorocznych

1 lub 0

Gdy 1, kadry nie mają dostępu do operacji corocznych.

ZabronKadromKalendarzaGlobalnego

1 lub 0

Gdy 1, kadry nie mają dostępu do kalendarza globalnego.

ZezwolNaZdjeciaDlaPodgladuFirm

1 lub 0

Operacje

1 lub 0

Gdy 1, wtedy widoczne stają się opcje z modułu MROZ-a w
miesięcznej ewidencji czasu pracy na przykład operacje do
zleceń.

NieobecnosciWZeroNormy

1 lub 0

Gdy 1, wtedy przy imporcie wstawiane są urlopy
wypoczynkowe nawet gdy norma czasu pracy wynosi 0.

WczytajWygladAutomatycznie

1 lub 0

Gdy 1, wtedy od razu są wczytywane wcześniej układy kolumn.

DniRoboczeMiesieczna

1 lub 0

Gdy 1, w miesięcznej pokazuje się w legendzie ile dni
roboczych jest w miesiącu.

DniRoboczePodsumowanie

1 lub 0

Gdy 1, w podsumowaniu pracowników pokazuje się w
legendzie ile dni roboczych jest w miesiącu.

DniPrzepracowaneMiesieczna

1 lub 0

Gdy 1, w miesięcznej pokazuje się w legendzie ile dni
przepracował pracownik.

MaxNadgodzinyWMiesiacu

Liczbowe

Ile ma w miesięcznej
maksymalnie nadgodzin.

EksportNumerFirmy

Ciąg
znaków

Przy eksporcie wypłat do pliku csv, jaki numer firmy ma
wypisywać.

EksportNumerPracownika

Ciąg
znaków

Przy eksporcie wypłat do pliku csv, jaki numer ewidencyjny ma
eksportować do wyboru pr_NumerEwidencyjny czy
pr_NumerKadrowy.

EksportNieobecnosci

Ciąg
znaków

Przy eksporcie wypłat do pliku csv, jakie ma eksportować
skróty nieobecności po średniku.

GratyfikantSerwer

Ciąg
znaków

Nazwa bazy serwera Gratyfkanta

GratyfikantAutentykacja

Ciąg
znaków

Nazwa autentykacji dla Gratyfikanta

GratyfikantUzytkownik

Ciąg
znaków

Nazwa użytkownika do Gratyfikanta
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ewidencji program

pokazywać

Nazwa opcji

Wartość

Objaśnienie

GratyfikantUzytkownikHaslo

Ciąg
znaków

Hasło użytkownika do Gratyfikanta.

GratyfikantBaza

Ciąg
znaków

Nazwa bazy Gratyfikanta

GratyfikantOperator

Ciąg
znaków

Nazwa operatora w Gratyfikancie.

GratyfikantOperatorHaslo

Ciąg
znaków

Hasło do logowania do Gratyfikanta

Domena

Ciąg
znaków

Podajemy nazwą domeny Active Directory.

CzasyWPomieszczeniachDefinicje

1 lub 0

Gdy 1, wtedy można definiować ranek, południe i wieczór dla
raportu czasów w pomieszczeniach.

CzasyWPomieszczeniachRanoOd

Minuty

W raporcie czasy w pomieszczeniach dla ranka można
zdefiniować godzinę od w minutach (np. 8:25 to 8x60+25=505
minut)

CzasyWPomieszczeniachRanoDo

Minuty

W raporcie czasy w pomieszczeniach dla ranka można
zdefiniować godzinę do w minutach (np. 8:25 to 8x60+25=505
minut)

CzasyWPomieszczeniachRanoZmiana

Liczba

W raporcie czasy w pomieszczeniach dla ranka można
zdefiniować zmianę.

CzasyWPomieszczeniachPoludnieOd

Minuty

W raporcie czasy w pomieszczeniach dla południa można
zdefiniować godzinę od w minutach (np. 8:25 to 8x60+25=505
minut)

CzasyWPomieszczeniachPoludnieDo

Minuty

W raporcie czasy w pomieszczeniach dla południa można
zdefiniować godzinę do w minutach (np. 8:25 to 8x60+25=505
minut)

CzasyWPomieszczeniachPoludnieZmiana

Liczba

W raporcie czasy w pomieszczeniach dla południa można
zdefiniować zmianę.

CzasyWPomieszczeniachWieczorOd

Minuty

W raporcie czasy w pomieszczeniach dla wieczoru można
zdefiniować godzinę od w minutach (np. 8:25 to 8x60+25=505
minut)

CzasyWPomieszczeniachWieczorDo

Minuty

W raporcie czasy w pomieszczeniach dla wieczoru można
zdefiniować godzinę do w minutach (np. 8:25 to 8x60+25=505
minut)

CzasyWPomieszczeniachWieczorZmiana

Liczba

W raporcie czasy w pomieszczeniach dla wieczoru można
zdefiniować zmianę.

BrakCzytnikaUSB

1 lub 0

Wartość 1 powoduje, że po kliknięciu na przycisk Zmień kartę
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Nazwa opcji

Wartość

Objaśnienie
(w oknie edycji pracownika, w zakładce Karta pracownika) nie
będzie używany czytnik, lecz pojawi się okno z ostatnio
odbitymi nieznanymi kartami

UniqueDziesietnie

1 lub 0

Gdy 1, wprowadzamy ręcznie numer karty w postaci
dziesiętnej.

Unique3

1 lub 0

Gdy 1, wprowadzany ręcznie numer karty 5 bajtowy Unique,
będzie zamieniany na 3 bajtowy.

UniqueHex

1 lub 0

Gdy 1, wprowadzamy ręcznie numer karty w postaci
szesnastkowej (10 znaków).

HID

1 lub 0

Gdy 1, w systemie używane będą karty HID.

HIDiClass

1 lub 0

Gdy 1, w systemie używane będą karty Hid klasy iClass.

HIDProx

1 lub 0

Gdy 1, w systemie używane będą karty Hid klasy Prox.

BlokowanieZAkceptowaniem

1 lub 0

Gdy 1, blokowanie
akceptowaniem dni.

GodzinyDniNZ

8 lub inna
norma
dnia

Podajemy ilość godzin normy w normalny dzień podczas
urlopu na żądanie, opcja wykorzystywana z dziennym
wymiarem urlopu na żądanie i godzinowym wymiarem urlopu
wypoczynkowego.

PokazRealneWyjscie

1 lub 0

Gdy 1, pokazywane w Do jest ostatnie wyjście dnia.

BrakEdycjiNieobecnosciDlaKadr

1 lub 0

Gdy 1, wtedy użytkownicy o uprawnieniach kadrowych nie
mogą dodawać, edytować nieobecności

ZabronKadromKalendarzaWMiesiecznej

1 lub 0

Gdy 1, wtedy użytkownicy o uprawnieniach kadrowych nie
mogą przejść do kalendarzy z miesięcznej ewidencji czasu
pracy.

LiczCZzCC

1 lub 0

Gdy 1, wtedy czas CZ jest jednoznaczny z CC.

WydrukMiesiecznejKomorkaDzial

1 lub 0

Gdy 1, wtedy w miesięcznej ewidencji czasu pracy przy
wydruku dodawana będzie komórka organizacyjna
pracownika.

WydrukMiesiecznejWgKolumn

1 lub 0

Gdy 1, wtedy w miesięcznej ewidencji czasu pracy przy
wydruku pionowym drukowane będą tylko widoczne kolumny.

ObowiazkowaPrzerwa

Liczbowa

Ile wynosi obowiązkowa przerwa w pracy, zarówno socjalna +
dodatkowa.

ObowiazkowaPrzerwaPo

Liczbowa

Po ilu minutach w pracy ma być obliczana obowiązkowa
przerwa.

PrzeliczajBezZwloki

1 lub 0

Gdy 1, przy przeliczaniu wszystkiego w miesięcznej ewidencji
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zawsze

będzie

występowało

z

Nazwa opcji

Wartość

Objaśnienie
czasu pracy nie będzie pojawiać się pytanie o to czy na pewno
chcesz przeliczać.

MiesiecznaPoziomoPomieszczenia

Ciąg
znaków

Podajemy nazwy pomieszczeń po średniku, wtedy będą one
występować w raporcie karty pracy poziomej.

MiesiecznaPoziomoNieobecnosci

Ciąg
znaków

Podajemy skróty nieobecności po średniku, wtedy będą one
występować w raporcie karty pracy poziomej.

UkryjPomieszczeniaWObecnosciachFirm

1 lub 0

Gdy 1, wtedy w obecnościach firm, komórek nie będą
pokazywane pomieszczenia wraz z ostatnim zdarzeniem.

PrzypomnieniaDatPrzed

tygodnie

Podajemy z minusem ilość tygodni na ile przed program na
stronie głównej ma przypominać o datach badań/zwolnienia
itd.

BrakPrzekroczenDniWolnych

1 lub 0

Gdy 1, wtedy na stronie głównej nie będą pokazywane
przekroczenia dni wolnych w miesiącu.

ZleceniaNadgodzinBrakOpisu

1 lub 0

Gdy 1, wtedy przy zleceniach nadgodzin nie trzeba wpisywać
krótkiego opisu.

KolorujWydruki

1 lub 0

Gdy 1, wtedy wydruki z miesięcznej ewidencji są kolorowe.

OstatnieZdarzenieWyjsciem

1 lub 0

Traktuj ostatnie zdarzenie w dobie 00:00 23:59 jako wyjście,
nie musi być wtedy bramki wyjściowej.

PrzyciskiFunkcyjne

1 lub 0

Gdy 1, wtedy przyciski funkcyjne rejestratorów mogą być
wykorzystywane jako zdarzenia wejścia i wyjścia RCP i brane
pod uwagę do przeliczania czasu pracy.

PrzyciskF1

Ciąg
znaków

Podajemy nazwę typu zdarzenia z przycisku F1, wtedy
zdarzenie z tego przycisku będzie zamieniane na wejście lub
wyjście (PrzyciskF1Wyjscie)

PrzyciskF2

Ciąg
znaków

Podajemy nazwę typu zdarzenia z przycisku F2, wtedy
zdarzenie z tego przycisku będzie zamieniane na wejście lub
wyjście (PrzyciskF2Wyjscie)

PrzyciskF3

Ciąg
znaków

Podajemy nazwę typu zdarzenia z przycisku F3, wtedy
zdarzenie z tego przycisku będzie zamieniane na wejście lub
wyjście (PrzyciskF3Wyjscie)

PrzyciskF4

Ciąg
znaków

Podajemy nazwę typu zdarzenia z przycisku F4, wtedy
zdarzenie z tego przycisku będzie zamieniane na wejście lub
wyjście (PrzyciskF4Wyjscie)

PrzyciskF1Wyjscie

1 lub 0

Gdy 1, z przycisku F1 zdarzenie będzie traktowane jako wyjście

PrzyciskF2Wyjscie

1 lub 0

Gdy 1, z przycisku F2 zdarzenie będzie traktowane jako wyjście

PrzyciskF3Wyjscie

1 lub 0

Gdy 1, z przycisku F3 zdarzenie będzie traktowane jako wyjście
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Nazwa opcji

Wartość

Objaśnienie

PrzyciskF4Wyjscie

1 lub 0

Gdy 1, z przycisku F4 zdarzenie będzie traktowane jako wyjście

LiczCzasPoNocy

1 lub 0

Czy czas po porze nocnej ma dalej być liczony.

WyliczWejscia

1 lub 0

Gdy 0, wtedy przy obliczaniu czasu pracy nie będzie wyliczana
godzina wejścia.

BrakZlychOdbic

1 lub 0

Gdy 1, wtedy na stronie głównej nie będą pokazywane
informacje o złych odbiciach.

SchematNieobecnosc_

(Zobacz
objaśnieni
e).

Opcja ta włącza automatyczne wstawianie nieobecności przy
dodawaniu harmonogramu. Należy wiązać w opcjach
zaawansowanych schemat dnia z typem nieobecności w taki
sposób: jeżeli schemat U ma dawać nieobecność typu „urlop
wypoczynkowy” o skrócie UW, to należy dodać opcję
zaawansowaną SchematNieobecnosc_U o wartości UW, itp.

HarmonogramySumaDW

1 lub 0

Wartość „1” sprawia, że podczas tworzenia harmonogramu
podsumowane są dni wolne. W harmonogramach, po prawej
stronie ekranu dodawane są tabele z liczbą dni wolnych dla
każdego z pracowników.

DobaPracownicza

1 lub 0

Wartość „1” włącza obliczanie przy automatycznych
nadgodzinach godzin „50” przed 3 zmianą. Warunkiem
działania tej funkcji jest zmiana schematu dnia „3” – godzina
rozpoczęcia powinna być ustawiona jako „od 22:00 do 22:03”,
żeby system czas przed 22 traktował jako nadgodziny lub
nadpracowanie.

WyswietlEtat

1 lub 0

Wartość „1” skutkuje tym, że w miesięcznej ewidencji
wyświetlane są informacje o etacie.
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ANEKS 2. INDEKS ODWOŁAŃ DO OKIEN PROGRAMU

Administracja
Firmy, 11
Grupy, 15–16, 95–96
Komórki organizacyjne, 11–12
Okresy rozliczeniowe, 12–13
Pracownicy, 17–22, 95
Przelicz urlopy, 97
Przypisz nowy kalendarz dla pracowników
kalendarza, 97–98

Obecności według firm, komórek
organizacyjnych, 77
Obecność na zmianie, 77
Podsumowania nieobecności, 75
Podsumowania wielu pracowników, 74
Pracownicy na godzinach nadliczbowych, 77
Roczna ewidencja czasu pracy, 73
Tygodniowa ewidencja czasu pracy, 67
Plik

Strona startowa, 5–6

Eksport podsumowań, 84–85

Typy nieobecności, 14

Import dat zatrudnienia, 83

Użytkownicy, 23–24

Import dat zatrudnienia, zwolnienia i
ważności badań, 83–84

Analizy
Liczba zatrudnionych, 89
Praca na centrach kosztów, 90
Procentowy rozkład obecności, urlopów,
88–89

Import nieobecności, 81–82
Import wymiarów nieobecności, 82–83
Podsumowania
Dzienne + ogólne, 93

Rozkład spóźnień, 87

Karta pracownika 3 zmiany, 91

Spóźnienia roczne, 86

Raport nieobecności, 94

Ewidencje
Dzienna ewidencja czasu pracy, 65–66

Roczne podsumowania, 92
Ustawienia

Filtrowanie podsumowań, 78

Harmonogram pracy, 56–57

Lista zdarzeń, 64

Kalendarz globalny, 24

Logi operacji, 79

Kalendarze pracownicze, 24–55

Miesięczna ewidencja czasu pracy, 67–72

Opcje, 7

Obecności w pomieszczeniach, 75–76

Opcje zaawansowane, 58
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ANEKS 3. PARAMETRY URUCHOMIENIOWE PROGRAMU

Parametr z którymi można uruchomić program RCPAdmin.exe
Przykładowe użycie parametru -przelicz do przeliczenia czasów pracy wygląda następująco
RCPAdmin.exe – przelicz
Takie zadanie można dodać do harmonogramu zadań i wykonywać na przykład raz dziennie.
-zablokujZwolnionych

powoduje dzień po wpisanej w rcpadminie „dacie zwolnienia” skażenie
pracownika i cofnięcie mu uprawnień wraz z rozesłaniem do czytników,
powinno być wykonywane raz dziennie

-zastepstwa

powoduje przydzielenie zastępstw wg tego jak użytkownicy sobie
zdefiniowali, powinno być wykonywane raz dziennie, najlepiej nad
ranem, tj po 24, czyli 1,2 itd.

-przelicz

powoduje przeliczanie czasów pracy, powinno być wykonywane raz lub
więcej razy dziennie.
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