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Manuál na úpravu a tlač dochádzky – Attendance Pro 
 

 

Prihlásenie do programu: 

  

Prihlasovacie údaje:  

Meno / ID - pole pre zadanie mena používateľa  

Heslo - pole pre zadanie hesla  

Zapamätať a automaticky  prihlásiť – pri 

zaškrtnutí boxu, po zadaní správneho hesla 

automaticky prihlási do programu, túto funkciu je 

možné vypnúť  

OK - po zadaní prihlasovacieho mena a hesla sa 

prihlásime stlačením tohto tlačidla   

Zrušiť - po stlačení sa okno s prihlásením zavrie a 

nevykoná sa žiadna akcia   

 

 

Zmena hesla 
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Dochádzka zamestnancov 

 

Dochádzka zamestnancov poskytuje detailný denný a mesačný prehľad dochádzky zamestnancov.  

 
 

Po výbere zamestnanca v poli „Zamestnanec“ a zadaní mesiaca/roka v poli „Obdobie“ sa 

kliknutím na tlačidlo „Prerátať“ zobrazí sa detailný výpis jednotlivých dní a hodín za daný mesiac. 

Na ľavej strane karty ďalej máme informácie o týždennom pracovnom čase a pracovnom fonde pre 

daný mesiac. 
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Denný prehľad poskytuje náhľad na dochádzku zamestnanca po dňoch. Prípadná rýchla úprava 

jednotlivých dní v mesiaci je k dispozícii po dvojkliku na vybraný deň.  

Mesačný sumár informuje o celkovom odpracovanom čase, odpracovaných sviatkoch víkendoch 

a prípadných nadčasoch.  

Tabuľka farieb vysvetľuje z akého dôvodu sú   vysvietené riadky v dennom prehľade inou farbou.  

Zoznam poznámok slúži na doplnenie informácie napr. pri vkladaní prerušenia.  

Dochádzka zamestnancov za deň zobrazuje dochádzku všetkých zamestnancov za aktuálne 

zvolený deň.  

Konto pracovného času zobrazuje naplnenie pracovného fondu v rámci zvoleného mesiaca 

rozdeleného na týždenné obdobia. 

  

 

A – Zobrazí prerušenia zadané cez terminál  

M - zobrazuje aj manuálne vložené prístupy   
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Celodenné prerušenia  

  

Dvojklikom na príslušný deň v okne „Dochádzka zamestnancov“ sa otvorí „Manuálna 

úprava“. V prípade celodenného prerušenia napríklad dovolenky, PN, OČR a podobne 

postupujete obdobne s tým že využijeme záložku Základne operácie. Kliknete na požadované 

prerušenie a potvrdíte zmenu.  
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Okrem toho je možné celodenné prerušenie nastaviť na karte „Prístupy“ -> „Nastaviť celodenné 

prerušenie“ tu vyberiete príslušné  prerušenie a kliknete uložiť. V prípade, že vložené celodenné 

prerušenie chcete zrušiť tak vyberiete „Žiadne prerušenie“ a kliknete „Uložiť“. (obr. nižšie). 

Pri zadávaní celodenného prerušenia je potrebné skontrolovať, či okrem neho nie sú vložené 

aj iné prerušenia, pretože by sa hodiny sčítali! 
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V „novej“ verzii je ešte možné celodenné prerušenie vložiť kliknutím pravého tlačidla myši na 

daný deň a vybrať celodenné prerušenie. 
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Doplnenie/vymazanie času a prerušenia 

 
Kliknete dva krát ľavým tlačidlom myši na daný deň pre zobrazenie okna „Manuálna úprava“ a 

vyberieme záložku „Prístupy“. Tu vyplníme požadovaný čas, typ prerušenia (vedľa času) a 

vyberiete príchod/odchod. Následne kliknete na tlačidlo „Vložiť prístup"  Po vložení všetkých 

potrebných prerušení zavriete okno „Manuálna úprava“ a hodiny sa automaticky prepočítajú. 

 
 

 
  

Ak chcete zmazať prerušenie -  kliknete na dané prerušenie a použijete tlačidlo „Zmaž označený 

záznam“ 

 

Po takejto manuálnej úprave sa v dochádzkovej karte zobrazí v prerušeniach M, čo značí že daný 

deň bol manuálne upravovaný.  
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Hromadné spracovanie dochádzky 

Upozornenie: Pri vynechaní tohto kroku sa nemusia všetky odpracované hodiny správne 

zobraziť v tlačovej zostave. 

Hromadné spracovanie dochádzky je nástroj, ktorý kontroluje chyby v dochádzke a upozorní Vás 

na prípadne opravy. Môžete ho používať kedykoľvek v priebehu mesiaca. Je ale veľmi dôležité 

aby ste túto kontrolu vykonali najmä tesne pred tlačením dochádzky.  

 

 

Po spustení okna vyberiete mesiac, oddelenie a kliknete „Spustiť“ 

 

 

Ak po skončení nájde program chyby v dochádzke, tak detail týchto chýb nájdete na karte 

„Nájdené chyby, výnimky a poznámky“ a následne ich môžete v dochádzke upraviť. 
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Tlač dochádzky jedného zamestnanca   

  

Vytlačiť dochádzku jedného zamestnanca za konkrétny mesiac môžete priamo na 

dochádzkovej karte cez tlačidlo Tlačiť:  

  

 
 

Tlač dochádzky za celé oddelenie 

Program Attendance Pro umožňuje vytlačiť rôzne zostavy. Na odovzdávanie pre personálne 

oddelenia sa bude používať „Evidencia dochádzky – tlačová zostava“. 

  

 
  

Po spustení Evidencia dochádzky – tlačová zostava sa zobrazí nové okno, kde je potrebné 

vybrať Mesiac, Oddelenie, v1 (v1 = tlačová verzia),  a následne „Vygenerovať zostavu“. Po 

vygenerovaní dať vytlačiť. Tlačová zostava umožňuje vypnúť zobrazovanie absencií 

(Zobrazovať A)  a tiež umožňuje tlačiť všetky prerušenia (Všetky PR). 
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V prípade, že potrebujete v tlačovej zostave ešte niečo doplniť/upraviť tak po vygenerovaní si túto 

zostavu môžete exportovať okrem iného aj do MS Excelu.  

  

 
 

 

Časté problémy pri úprave dochádzky 

V tomto prípade sa zobrazuje 25teho odpracovaných 13 hodín (namiesto 7 hodín) a 26teho 

nezobrazuje žiadne hodiny. Dôvodom je, že 26teho je v dochádzke dvakrát „Práca odchod“. Ak 

opravíte odchod na príchod, automaticky sa opraví aj predošlý deň. Niekedy sa však stane, že 

takýto chybný riadok sa v dochádzke neukáže a je preto potrebné pri zlom zobrazovaní času (a tiež 

označení na oranžovo) skontrolovať aj ostatné dni, najmä deň pred a deň po. 
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Nová verzia Attendance Pro  
 

Po aktualizácii programu Attendance Pro na novšiu verziu a jej prvom spustení, sa zobrazí nový 

dizajn programu. Ak tento dizajn chcete zmeniť na „starý“ to to zmeníte cez „Nastavenia“. 

 

Na karte „Nastavenia“ potom zaškrtnete  „Zobraziť starý dizajn aplikácie“ a následne je potrebné 

vypnúť a zapnúť program. 

 

Ak chcete spätne  zmeniť na nový dizajn tak je potrebné v „Program“ -> „Nastavenia“ vypnúť 

„Zobraziť starý dizajn aplikácie“ a reštartovať program. Obidva dizajny poskytujú rovnaké funkcie 

s rozdielom iného usporiadania funkcií.  
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Na prvej karte „Dochádzkový systém“ sú pre Vás dôležité funkcie:: 

Dochádzka zamestnancov 

Hromadné spracovanie dochádzky 

Menu programu (kniha na modrom podklade vpravo hore) 

 

Najväčší rozdiel oproti „predošlej“ verzii je ováranie jednotlivých funkcií na jednotlivých kartách 

(označené zelenou farbou). Medzi kartami sa môžete prepínať a nepotrebné zatvárať krížikom.  

 

 
 

na druhej karte „Tlač/export“ v menu nájdete „Evidencia dochádzky“ -> je tlačová zostava, ktorá 

sa odovzdáva na personálnom oddelení. 

 
 

 


