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AKTION

ŘEŠENÍ

EFG CZ spol. s r.o. je ryze česká technologická firma.
Šikovní lidé v EFG vyvinuli špičkový docházkový
a přístupový systém Aktion, který usnadňuje
fungování firmám, jako je ta vaše.
Aktion používají velké podniky
i malé rodinné firmy.

Proč má Aktion takový úspěch
po celé střední Evropě?

24 PODPŮRNÉ APLIKACE

Snadno jej dokážeme napojit

26 MOBILNÍ APLIKACE

na vaše stávající firemní systémy.

28 TECHNICKÉ PARAMETRY
30 PŘEHLED SW LICENCÍ

Šetří peníze a čas.
Zvyšuje produktivitu i pracovní
morálku zaměstnanců.

SW Aktion si můžete prohlédnout na
www.aktion.cz/dochazka

Reference si můžete prohlédnout
na www.aktion.cz/reference
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EVIDENCE
DOCHÁZKY
Chtějte komplexní
podnikové řešení
Rychlé zpracování docházky lidí včetně
automatické přípravy dat pro mzdové SW
Přehledné rozdělení osob podle středisek, pracovišť
a pracovních jednotek.
Nastavení vlastních složek a kont pracovních dob
podle interních předpisů.
Hlídání odpočinku mezi směnami.
Příplatky, přesčasy, stravenky a benefity.
Plánování směn a pohotovostí.
Rozúčtování na nákladová střediska.
Importy personálních dat, LDAP.

JAZYKOVÉ
VERZE SW
CZ

SK

EN

DE

UŠETŘETE ČAS A
NÁKLADY. SESTAVTE
SI FIREMNÍ EVIDENČNÍ
SYSTÉM PŘESNĚ PODLE
SVÝCH POŽADAVKŮ.

Web, SW klient, mobilní aplikace
– evidujte docházku rychle
a odkudkoliv

Klíčové výhody docházky Aktion

Jednoduše schvalte
nepřítomnost pracovníka
tlačítkem přímo
v e-mailové zprávě.

Měsíční výkaz docházky zaměstnance.
Plánování nepřítomností.
Žádosti i schvalování nepřítomností.
Přehled zůstatků dovolených.
Kalendáře směn a nepřítomností kolegů.
E-mailové notifikace.
Tisk žádanek k lékaři.
Výpočet náhrad u pracovních cest.
Varování o chybách docházky.
CZ/SK legislativní podpora.

Třístupňová kontrola a uzávěrka docházky
-	Snímač, chytrý terminál nebo tablet pro fyzickou evidenci docházky.
- Import průchodů i schválených nepřítomností.
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SW klient pro správce a manažery
Nastavení systému
-	Přístupy vedoucích na
podřízené ze svého střediska
či pracovní jednotky.

Přehledné detaily a volitelné
formáty výstupů dat.

-	Výběr období, sledování složek docházky,
nepřítomností, nároků či odměn.
-	Přehledy za firmu, oddělení či středisko.
-	Upozornění na chyby v docházce a
barevné rozlišení důležitých záznamů.

WEB prostředí pro zaměstnance a vedoucí

Kalendář nepřítomností
-	Rychlý přehled plánovaných
nepřítomností kolegů na
pracovišti.

-	Agenda „Moje docházka“ s
přehledným zobrazením složek
docházky a salda.
-	WEB terminál pro přímé zadávání
docházkových akcí.

-	Kalendář plánovaných směn
s možností výměny za
aktuální.
-	Plánování dovolených a
dalších nepřítomností.

-	Přístup na další agendy.
-	Evidence práce na
zakázkách.
-	Objednávání stravy.
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KONTROLA
PŘÍSTUPU
Zajistěte bezpečnost firmy
moderní technikou.
Komplexní řízení bezpečnosti budov dle
ČSN EN 60839-11-1 a NBÚ od nejmenších
až po nejvyšší rizika
Sledování přítomnosti osob v zónách.
Ovládání zámků dveří bez klíčů.
Řízení výtahů.
Přihlašování ke strojům a výrobním linkám.
Časové módy a výjimky přístupů osob, antipassback.
Náhodná kontrola osob na recepcích.
Rozhraní na grafické nadstavby C4, ALVIS.
Propojení s EPS.

OD BEZKLÍČOVÉHO
OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ,
PŘES INTELIGENTNÍ
KAMEROVÝ SYSTÉM,
AŽ PO ŘÍZENOU
EVAKUACI OSOB.
VŠE V JEDNOM.

Propojení s kamerovým systémem ATEAS
Přehrávání videa dle události na snímači
Rozpoznávání RZ vozidel pomocí kamer
Výhody
Povolení vjezdu pomocí RZ vozidel.
Rozpoznávání RZ za jízdy.
Omezení pohybu osob a vozidel v areálu.
Podmíněný vstup osoba/vozidlo.
Ovládání vjezdových závor.
Rychlé hledání historie záznamů.
E-mail notifikace na správce systému.
Řízení vstupu dle pracovních povolení.

E-mailové seznamy
přítomných osob
pro evakuaci.

Rychlá identifikace - karta / PIN / Otisk / Obličej
-	Otevření dveří z mobilní aplikace.
-	Přehled přítomných na pracovišti.
-	Okamžitá blokace přístupu osoby při incidentu.
w w w .akt ion.cz
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EVIDENCE
STRAVOVÁNÍ
Ušetřete náklady
na provoz jídelny.
Pohodlné vytváření jídelníčků a automatické
odesílání objednávek stravy dodavatelům
Nastavení pokrmů, cen a alergenů.
Fotografie pokrmů.
Objednávkový i restaurační způsob stravování.
Vedení finančních kont strávníků.
Přehledné měsíční vyúčtování.
Kategorizace skupin strávníků.
Odesílání objednávek dodavatelům.
Správa nároků na příspěvky.

AŤ MÁTE JÍDELNU,
VÝDEJNU, NEBO JEN
KRABIČKOVÝ DOVOZ
JÍDEL. ZJEDNODUŠTE
SI OBJEDNÁVKY
A VYÚČTOVÁNÍ.

WEB portál a objednávací kiosky
Vzdálený přístup pro dodavatele stravy
Burza jídel
Výhody
Pohodlné objednávání pokrmů.
Přehled stavu osobního konta.
Převzetí z burzy jídel a od kolegů.
Vícejazyčné názvy pro zahraniční strávníky.
Výpočet příspěvků dle docházky.
Možnost sestavení jídelníčku
externím dodavatelem stravy.
Benefity zaměstnance formou více jídel.

Objednávky pokrmů
z mobilní aplikace.

Rychlé odbavení strávníků
- Pokladna pro přímé platby sortimentu.
- Výdejní displeje pro kuchaře.
w w w .akt ion.cz
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EVIDENCE
NÁVŠTĚV
Zbavte se ručně psaných sešitů
a papírových propustek.
Rychlé odbavení návštěv na recepci
Zjednodušená registrace
pro nové i opakované návštěvy.
Vydání ID karet, tisk povolení.
Nastavení více stupňů bezpečnosti
vstupu návštěv podle zón.
Volba možnosti doprovodu.
Záznam o vstupním zaškolení BOZP.
Tisk / uložení PDF dokumentů.
Mazání dat podle ustanovení GDPR.

PROFESIONALIZUJTE
SVOU RECEPCI.
PRVNÍ DOJEM BÝVÁ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ.

WEB portál pro zaměstnance
Plánování a schvalování návštěv
E-mailové notifikace
Výhody
Přehled čekajících návštěv.
Schválení vstupu do areálu.
Možnost schválení za kolegy.
E-mail upozornění na novou návštěvu.
Možnost schválení přímo z e-mailu.

Podpisová podložka
pro potvrzení
dokumentů na recepci.

OCR snímače pro čtení dokladů (OP, PAS)
- Snímače karet a otisků.
- Pohlcovače návštěvních karet k turniketům.
w w w .akt ion.cz
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EVIDENCE
ZAKÁZEK
Hlídejte čas odpracovaný
na svých projektech.
Přesná evidence pro zakázky,
servisy, projekty, či granty
Sledování režijních nákladů
nebo fakturace provedených služeb.
Online evidence práce zaměstnanců
a externích dodavatelů.
Tvorba podkladů pro vyúčtování a mzdy.
Přehledy odpracovaných časů
podle zakázek, středisek či oddělení.
Hlídání termínů plnění.
Výpočet cen odpracovaných
časů dle nastavených ceníků.

ČAS JSOU PENÍZE.
PŘI EVIDENCI HODIN
STRÁVENÝCH
NA PŘIDĚLENÝCH
ÚKOLECH TO PLATÍ
DVOJNÁSOB.

WEB portál pro vyplnění výkazů
Mobilní aplikace pro záznamy na cestách
Online přehled počtu pracovníků na projektech

Výhody
Přehledy zakázek podle kritérií.
Evidence vydaných časů, km nebo kusů.
Automatické zaokrouhlování.
Možnost přidávat plnění za kolegy.
Tisky výkazů a přílohy faktur.
API pro napojení na externí systémy.

QR kód
- Ukázka aplikace zakázek.

Efektivní evidence zakázek
-

Hlídání plánovaných a skutečných termínů.
Možnost plánování předpokládaných časů.
Přidělení pracovníků na projekty.
Načítání QR kódů zakázkových listů.
w w w .akt ion.cz
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EVIDENCE
ZÁPŮJČEK
Přejděte na elektronickou
evidenci majetku či nářadí.
Definice a třídění předmětů podle způsobu použití.
Vybavení předmětu identifikátorem (karta, čip).
Rychlý výdej a vrácení pomocí snímače karet.
Okamžitý přehled zápůjček u jednotlivých osob.
Upozornění na končící termíny.
Přepínání aktivního stavu předmětu.

NEPIŠTĚ SI
ZAPŮJČENÉ PŘEDMĚTY
DO SEŠITŮ. ZKUSTE
ONLINE EVIDENCI
S PŘIPOMENUTÍM,
KDY JE TŘEBA
PŘEDMĚT VRÁTIT.

Kategorie předmětů
Nastavení doby zápůjček
Upozornění na nevrácení

Výhody
Nastavení doby zápůjček ve dnech.
Jeden nebo více předmětů na osobu.
Blokace další zápůjčky při nevrácení.
Rychlé přehledy podle držitelů, typů
předmětů nebo termínů zápůjček.
Tisk formulářů.

E-mailová upomínka
držiteli zápůjčky.

Příklady užití chytrou zápůjčkou
-

Zapůjčování klíčů na recepcích.
Firemní vozidla nebo půjčovny.
Nářadí a pracovní pomůcky.
Přístroje a zařízení.
Osobní majetek.
w w w .akt ion.cz

KATALOG SW ŘEŠENÍ / 17

EVIDENCE
VZDĚLÁVÁNÍ
Přehledná evidence školení
jako součást docházky.
Řešení pro kompletní elektronickou
evidenci školení zaměstnanců
nebo agenturních pracovníků
Školení pro BOZP.
Školení dle pracovních pozic.
Nepovinná školení / soft skills.
Evidence zdravotních prohlídek.
Upozornění na končící termíny.
Zobrazení školení na kartě zaměstnance.

ŠIKOVNÝ SYSTÉM
OHLÍDÁ, JESTLI
VŠECHNY OSOBY
ABSOLVOVALY
SPRÁVNÁ ŠKOLENÍ.

Kvalifikační požadavky,
termíny a katalogy školení

Realizace školení

Definice školení podle kvalifikačních
požadavků či kritérií
Katalogy školení
-

Název a zaměření.
Jednorázová/opakovaná.
Nastavení periodicity.
Povinná/nepovinná.
Kritéria % úspěšnosti.

-	Záznam o provedeném školení.
- Seznam školených osob.
- Zapsání % úspěšnosti.
-	Jméno školitele a délka školení.

- Podle pracovní pozice.
-	Podle pracovního zařazení.
- Podle pracovního místa.
- Dle jiných kritérií.
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PROPOJENÍ
A NADSTAVBY
Jednotná správa dat
a bezpečnost budov.

INTEGRUJTE BEZPEČNOSTNÍ
SYSTÉMY BUDOVY DO JEDNOHO
LOGICKÉHO CELKU.

ATEAS

C4

ALVIS

Základní propojení s kamerovým
systémem ATEAS. Umožňuje odesílat
UDP pakety pro ovládání videostěn.
Dále umožňuje přehrávat záznam
z vybrané kamery přímo v systému
Aktion v agendě události. Propojení
lze rozšířit o modul pro řízení
přístupu dle čtení RZ vozidel.

Víceuživatelské rozhraní pro správu
bezpečnosti budov. V rámci systému C4
je možné spravovat osoby, identifikační
karty, přístupová oprávnění osob
a vozidel, případně přímo ovládat
vybrané vstupy. Spolu s modulem
je třeba driver Aktion od společnosti
Gamanet.

Grafické monitorovací rozhraní pro
alarmové akce z přístupového systému,
odesílané pomocí předdefinovaných
UDP paketů z centra akcí. Spolu
s modulem je třeba DDE server
od společnosti Spirit.

API rozhraní (formáty jsou XML a JSON)
Centrum online akcí
UDP a TCP pakety do externích systémů
Web API umožňuje výménu dat
mezi systémem Aktion a externími
systémy v rozsahu:
Osoby,
identifikátory,
přístupová oprávnění,
zakázky,
skupiny uživatelů,
schválené nepřítomnosti (dovolené),
přítomnost,
průchody přes snímače.
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EXPORTY DAT
PŘEHLEDY
Zakázková nastavení
datových výstupů.
Přehledy vytvořené na míru
podle požadavků uživatelů
Individualizace výpočtů docházky a datových
výstupů podle kritérií kolektivních smluv.
Podpora firemních kontrolních procesů.
Možnost volby zobrazení.
Možnost volby datového výstupu.
Exporty do XLS, PDF.
Barevné zvýraznění důležitých záznamů.

PROPOJTE AKTION
S VAŠÍM PODNIKOVÝM
INFORMAČNÍM
SYSTÉMEM.

Export docházky do MEZD
Export do informačních systémů
Import personálních dat
Podporované informační
systémy:
Asseco Helios,
Stormware,
Elanor,
Datacetrum,
Olymp,
SAP,
a jiné.

Propojení s LDAP (Active Directory)
nebo podnikovým IS
-

Personální záznamy a uživatelé.
Směnové kalendáře.
Pracovní poměry.
Jiné parametry dle zakázkové specifikace.
w w w .akt ion.cz
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PODPŮRNÉ
APLIKACE
Ke stažení na
www.ecare.cz

ZJEDNODUŠENÍ FIREMNÍCH
PROCESŮ POMOCÍ ID KARET
A OTISKŮ PRSTŮ. OD
OBSLUŽNÝCH KIOSKŮ
PO ŘÍZENÍ STROJŮ.
AKTION.NEXT KIOSEK

IMES POKLADNA

AUTOREAD

- WEB aplikace v kioskovém módu.
-	Určeno pro objednávání stravy,
plánování nepřítomností a přehledy
docházky.
-	Podpora připojení USB stolních
snímačů (karta, otisk).
- Použití se serverem Aktion.NEXT.

-

-	Připojení USB snímače
k externím SW aplikacím.

Prodej stravy.
Prodej doplňkového zboží.
Dobíjení kreditu strávníků.
Platby zaměstnaneckou ID kartou.
Použití se serverem Aktion.NEXT.

DOOR OPENER
-	Otevírání dveří tlačítkem z lišty
úloh ve Windows.

AKTION CONNECTOR
AXR KONGIGURÁTOR
TWN KONFIGURÁTOR
- Nastavení vlastností snímačů Aktion.

Zákaznický systém eCARE pro
vaši prvotřídní technickou
podporu a helpdesk

Integrované nástroje v SW Aktion pro
předávání dat docházky na helpdesk
Odeslání dat na Helpdesk přímo ze SW.
Soulad s GDPR (data bez osobních údajů).

Možnosti portálu eCARE
Helpdesky a požadavky.
Rozšíření licence SW AKTION.
Návody a dokumenty.
Přehled HW a SW systému.
Projektové dokumentace.
Přehledy revizí a prohlídek.
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MOBILNÍ
APLIKACE
Mobilní klient pro zaměstnance.

PROMĚŇTE SVŮJ MOBIL NA
PLNOHODNOTNÝ EVIDENČNÍ TERMINÁL.

ANDROID

APPLE iOS

DOCHÁZKA

ZAKÁZKY

PŘÍSTUP

STRAVOVÁNÍ

- Příchody/odchody
- Měsíční výkaz

- Začátky/konce činností
- Zadávání práce kolegům

- Ovládání dveří
- Přítomnost osob

- Objednávky jídel
- Přehled nákupů

TABLET – mobilní řešení
terminálu pro registraci
docházky v terénu

ANDROID

Možnost spuštění na tabletu
nebo jiném mobilním zařízení.
Identifikace osoby šestimístným kódem.
Možnost identifikace osoby ID kartou
(tablet musí podporovat NFC).
Nastavení tlačítek pracovní doby.
Zobrazení infa o měsíční odpracované době.
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TECHNICKÉ
PARAMETRY

PROVOZ V CLOUDU – pohodlně a bez starostí

Vyberte si provoz
v cloudu nebo na
vlastním firemním serveru.

Režim zálohování 1xdenně (doba 10 dní), 1x týdně (doba 6 týdnů), 1x měsíčně (doba 12 měsíců)

TŘÍVRSTVÁ ARCHITEKTURA.
AES ŠIFROVÁNÍ.
ZABEZPEČENÍ HTTPS.
PODPORA GDPR PROCESŮ.
MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOST.
PO RUCE.

Virtuální server na platformě Microsoft AZURE Instance A2V2 (2xCPU, 4GB RAM)
Windows Server 2019, DB server SQL EXPRESS

Přístup uživatelů přes nainstalovaného klienta aplikace Aktion.NEXT nebo WEB klienta
Pravidelné aktualizace SW licence Aktion.NEXT
Parametry serveru jsou navržené pro velikost systému do 300 osob a 5-ti připojených zařízení, instance
A2V2 se může změnit na základě aktuální nabídky Microsoft
Pro větší systémy je možnost individuálního škálování instance podle velkosti

PROVOZ NA FIREMNÍM SERVERU
Doporučené parametry serveru (DB/Aplikační): 2x CPU, 16 GB RAM, 80 GB HDD, Windows Server 2016 32/64bit a vyšší
Možnost provozu ve virtualizovaném prostředí VM Ware a HYPER-V
Instalovaný Windows Server s instalovaným .NET Framework 4.5.1 nebo vyšším
Velikost instalace docházky: 450 MB, DB server MS-SQL: 250 MB
Očekávaný nárůst dat pro 50 osob a 1-4 terminály: cca 50 MB/měsíc
Očekávaný nárůst dat pro 500 osob a 5-10 terminálů: cca 200 MB/měsíc
Doporučené parametry klienta: 4 GB RAM, Windows 10
DB server MS-SQL 2016 a vyšší (standardně dodávána verze SQL EXPRESS)
DB server, aplikační server a klienti jsou programované v prostředí .NET 4.5
Aplikační server běží jako Windows Service
Komunikace klientů s aplikačním serverem probíhá přes .NET Remoting, TCP kanál
Komunikace aplikačního serveru a DB serveru probíhá přes ADO.NET
Webový klient pro Workflow: Tenký klient, podporované prohlížeče – IE, Chrome, Mozilla Firefox, Opera (aktuální verze)
Klient pro správu a vyhodnocení dat: Smart klient
Pro připojení terminálů a přístupových kontrolérů doporučujeme vytvoření vlastní V-LAN

Síťové komunikační schéma
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PŘEHLED
SW LICENCÍ

AN-200 KONTROLA PŘÍSTUPU

Modulární řešení umožnuje
zvolit parametry licence
přesně podle vašich potřeb.

AN-201 uživatelská licence kontroly přístupu

Umožňuje nastavení bezpečnostních parametrů pro přístupu osob a vozidel.
Licence platí pro aktivní snímače, moduly a terminály.
AN-200 základní agenda kontrola přístupu

AN-202 uživatelská multilicence kontroly přístupu
ROZŠÍŘENÍ
AN-213 Modul propojení se SW ATEAS, rozpoznávání RZ
AN-214 Počet kamer pro rozpoznávání RZ

AN-100 EVIDENCE DOCHÁZKY
Umožňuje nastavení parametrů výpočtů docházky, přehledy a vyhodnocení
dat. Licence platí pro aktivní osoby s docházkou.
AN-100 základní agenda evidence a vyhodnocení docházky

AN-215 propojení se systémem bezdrátových zámků SALLIS (Salto)

AN-300 EVIDENCE NÁVŠTĚV

AN-101 uživatelská licence evidence docházky (uživatelé)

Umožňuje zadávání návštěvních osob a vozidel, přidělení návštěvních karet.
Licence platí pro počet aktivních návštěv.

AN-102 uživatelská multilicence evidence docházky

AN-300 základní agenda evidence návštěv

AN-103 hromadné plánování, žádosti a schvalování akcí

AN-301 uživatelská licence evidence návštěv

AN-104 modul evidence a plánování pohotovostí

AN-302 uživatelská multilicence evidence návštěv

ROZŠÍŘENÍ

ROZŠÍŘENÍ

AN-120 rozšíření základní agendy o další mzdovou složku

AN-905 modul tvorby el. dokumentů, připojení podpisové podložky

AN-121 rozšíření základní agendy o další šablonu kalendářů
AN-122 rozšíření základní agendy o další model pracovní doby

SA-100 SERVISNÍ A SYSTÉMOVÁ PODPORA

AN-123 rozšíření o jednu modifikaci výpočtu nebo funkci plug-in

Služba Aktualizace zahrnuje update vydávaných verzí a upgrade SW na novější verze.
Uživatel s platnou službou Aktualizace má nárok využívat Technickou podporu výrobce.

AN-125 rozšíření základní agendy o rozúčtování mzdových složek
AN-127 rozšíření registrace docházky z tabletové aplikace

SA-100 aktualizace SW Aktion + SA-104 garance zahájení řešení TÝDEN

AN-128 rozšíření základní agendy o podporu více pracovně právních vztahů

ROZŠÍŘENÍ

AN-MZDY export docházky pro předzpracování mezd

SA-105 garance zahájení řešení ZÍTRA

AN-905 modul tvorby el. dokumentů, připojení podpisové podložky

SA-106 garance zahájení řešení DNES

AN-400 EVIDENCE STRAVOVÁNÍ

AN-900 ROZŠIŘUJÍCÍ MODULY

Umožňuje objednávání, výdej a vyúčtování stravy.
Licence platí pro počet aktivních strávníků a připojených HW zařízení.

BEZPEČNOSTNÍ

AN-400 základní agenda stravování, správa jídelníčků a objednávání
AN-401 uživatelská licence stravování (uživatelé)
AN-402 uživatelská multilicence stravování
AN-403 rozšířené objednávání a výdej na HW zařízeních
ROZŠÍŘENÍ
AN-404 modul pokladny IMES pro prodej doplňkového sortimentu
AN-406 modul propojení s nápojovými a jídelními automaty
AN-407 evidence skladového hospodářství pro modul pokladny

AN-905 modul tvorby elektronických dokumentů, připojení podpisové
podložky (možné použít k modulům návštěvy, docházka, přístupy)
AN-916 Propojení s integračním bezpečnostním systémem C4
AN-917 Propojení s grafickým integračním systémem AlViS
SYNCHRONIZACE S LDAP (ACTIVE DIRECTORY)
AN-910 synchronizace personálních záznamů - základní
AN-911 synchronizace personálních záznamů - rozšířená
AN-912 synchronizace personálních záznamů - obousměrná
SYNCHRONIZACE S INFORMAČNÍM SYSTÉMEM

AN-500 EVIDENCE ZÁPŮJČEK

AN-913 synchronizace personálních záznamů– základní

Umožňuje vydávání a evidenci zapůjčených předmětů, počet není omezen.

AN-914 synchronizace personálních záznamů - rozšířená

AN-500 evidence zápůjček umožňuje vydávání
a evidenci zapůjčených předmětů

AN-915 synchronizace personálních záznamů - obousměrná

AN-501 uživatelská licence evidence předmětů a zápůjček
AN-502 uživatelská multilicence evidence předmětů a zápůjček

AN-600 EVIDENCE ZAKÁZEK
Umožňuje evidenci a vyhodnocení odpracovaného času na zakázkách.
Licence platí pro aktivní osoby v zakázkách.
AN-600 základní agenda evidence zakázek
AN-601 uživatelská licence evidence zakázek
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