Online docházka v zemědělském
provozu? Žádné překvapení!

Profil zákazníka
Společnost AGROSERVIS, 1. zemědělská a.s.
Višňové, patří spolu s dalšími členy do skupiny
Agroservis Višňové. Tato skupina poskytuje
veškerý zemědělský servis společnostem nejen
uvnitř skupiny, ale i mimo ní. Mezi její činnosti
patří konkrétně např. výroba a prodej krmných
směsí, výroba a prodej vína, prodej a servis
zemědělské techniky, poskytování rozličných
agroslužeb a obchodování s komoditami.
Výměra skupinou obhospodařované půdy činí
13 000 ha.
AGROSERVIS, 1. zemědělská a.s.
Višňové, Višňové 358
671 38 Višňové
Tel.: + 420 515 300 400
Fax: + 420 515 339 146
Web: www. agroservis-visnove.cz
E-mail: agroservis@agroservis-visnove.cz

S docházkovým systémem od společnosti PC
HELP jsme velmi spokojeni. Funguje spolehlivě
a je pro nás jednoznačným přínosem v řízení a
kontrole pracovní doby, zejména pak u
přesčasů.

Ing. Pavel Sova, hlavní ekonom
Snem každého vedoucího je mít přehled o tom, zda jsou jeho pracovníci
přítomni a kde se právě nachází. Což není těžké – pokud všichni pracují ve
stejné budově, ve stejné kanceláři. Jak to však udělat, pokud pracují
v různých budovách či ve vzdálených provozech?
V AGROSERVISU našli odpověď na tuto otázku s pomocí společnosti
PC HELP a jejího systému pro řízení lidských zdrojů Kompas2.
Vše začalo doporučením od obchodního partnera na základě předchozí
dobré zkušenosti se službami PC HELP. Konkrétní prezentace, jednoduchá
nabídka a rychlá implementace. Od prvního kontaktu do spuštění ostrého
provozu neuběhly ani tři měsíce, samotná implementace proběhla v řádu
dnů.

Cíle a požadavky
Požadavky společnosti AGROSERVIS nebyly složité ani nadstandardní. Nový
systém měl především nahradit stávající způsob evidence – sešit, do
kterého se zaměstnanci zapisovali při přesunech mezi jednotlivými
provozovnami a jehož záznamy se vyhodnocovali ručně. A samozřejmě se
zpožděním.
Vedení společnosti také chtělo využít stávající identifikační karty používané
pro tankování pohonných hmot. Docházkový systém měl tedy fungovat tak,
aby byl kompatibilní s těmito kartami a zaměstnanci nemuseli používat dva
různé identifikátory.

Profil dodavatele
Na českém trhu má společnost PC HELP, a.s.
více než dvacetiletou tradici a v kraji Vysočina je
popředním dodavatelem ICT pro podnikovou
sféru. Své aktivity rozvíjí i na Slovensku.
Zaměřuje
se
na
oblast
komplexních
informačních systémů, systémů pro řízení
lidských zdrojů, pro řízení energií a bytového
hospodářství, na oblast webových aplikací,
podporu
vzdělávání
formou
e-learningu,
systémů pro veřejnou správu i řešení na míru.
Svým zákazníkům nabízí komplexní škálu služeb,
od předprojektových analýz a studií, přes
implementaci,
vývoj
specifických
řešení,
dodávku HW, podporu při financování až po
následnou péči po ukončení projektu.

Řešení
Společnost AGROSERVIS provozuje svou činnost celkem na sedmi různých
místech. V každém z nich je umístěn samostatný docházkový terminál.
Data z těchto terminálů se pomocí vybudované wifi-sítě sbírají online do
centrální databáze a vyhodnocují v docházkovém modulu systému
Kompas2 (viz obr. níže).

PC HELP, a.s.
Gen.Sochora 705, 67401 Třebíč
Tel.: +420 568 858 011
Fax: +420 568 858 010
Web: www.pchelp.cz
E-mail: info@pchelp.cz

Vedoucí pracovník se pak jednoduše podívá na „středisko” v systému a
ihned má k dispozici aktuální informace o (ne)přítomnost na pracovištích.

Technologie a produkty
Docházka je jedním z modulů komplexního systému pro řízení lidských
zdrojů Kompas2 (www.kompas2.cz).
Jako docházkový terminál je použit typ TSC 300, identifikátorem
jsou bezkontaktní karty.

