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MĚJTE FIRMU POD PALCEM
Docházkový a informační systém přizpůsobený
české legislativě. Možnost využití individuálního
řešení s výběrem více aplikací, případně
jednoduché verze docházky v Cloudu.

APLIKACE
Evidence docházky zaměstnanců
Hlídání přítomnosti osob na pracovišti
Evidence, plánování a odbavení návštěv
Kontrola přístupů a zabezpečení budov
Kontrola vjezdů vozidel a identifikace RZ
Plánování, žádosti a schvalování nepřítomností
Základní personalistika a dokumenty
Evidence školení zaměstnanců
Vykazování pracovních cest
Evidence času na zakázkách a projektech
Řízení zápůjček předmětů
Objednávání a výdej stravy
Propojení na výdejní automaty

ONLINE
DOCHÁZKA
V CLOUDU

Verze systému s přednastavenými
funkcemi. K instalaci nepotřebujete složitou
insfrastrukturu. Snímače Aktion můžete připojit k
internetu a okamžitě začít používat. Během několika
málo okamžiků zařídíte pro svoji firmu jednoduchou
docházku nebo systém pro kontrolu přítomnosti
zaměstnanců.

www.dochazkaonline.cz
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PŘEDSTAVENÍ VÝROBCE
Společnost EFG CZ spol. s r.o. je ryze česká technologická firma, která vyvinula přístupový
a docházkový systém Aktion. Tento identifikační systém poskytuje sofistikované řešení sběru
a zpracování informací z nejdůležitějších oblastí resource managementu (lidských zdrojů a využití
pracovní doby). Vytváří online zdroj dat pro ERP systémy a systémy plánování výroby. Aktion
ovládá vstupní dveře, turnikety, závory aj. zařízení, umožňuje realizovat spolehlivá řešení v oblasti
identifikace a bezpečnosti. Nabízená řešení zasahují do oblasti dopravy, školství, zdravotnictví,
těžkého průmyslu a dalších odvětví.
Současné aktivity společnosti neobsahují pouze dodávky konkrétních systémů, ale řeší systémovou
integraci v oblasti bezpečnosti, identifikace a komunikace.

VARIANTY TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ
Malé firmy
bez vlastního IT zázemí

Firmy bez vlastního
serveru a IT zázemí

Firmy či instituce
s vlastním serverem

Online docházka

Pronajatý server

Vlastní server
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•
•

•
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Přednastavené funkce
Úsporné a rychle dostupné řešení
Bez nutnosti instalace SW
Podpora s odezvou zítra
Automatické aktualizace
a zálohování dat
Cloudové řešení vhodné i pro
MŠ, dětské skupiny a bytové
domy

•
•
•

Variabilní pokročilé funkce
Podpora hardwaru/software dle
zakázkové smlouvy
Pravidelné aktualizace a zálohování dat
Software je provozován na cloud
serveru Microsoft Azure
Řešení využívají střední podniky bez
vlastního IT zázemí

•
•
•

Firmy či instituce s potřebnou
infrastrukturou
Systém lze přizpůsobit
specifickým podmínkám
daného provozu
Široké možnosti propojení s
ostatními informačními systémy
Podpora hardwaru/software
dle zakázkové smlouvy

PROČ

KONTAKT
EFG CZ spol. s r.o.
Zelený pruh 1560/99
E-mail: info@efg.cz
Telefon: +420 222 746 300
www.efg.cz
www.aktion.cz

AKTION?

Český produkt 25 let na trhu
Vlastní vývoj a výroba HW i SW
Aktion používají velké společnosti,
podniky, instituce i malé firmy
Modulární koncepce HW i SW umožňuje
napojení na stávající informační systémy
Originální design všech zařízení
Zvyšuje produktivitu i pracovní morálku zaměstnanců
Rozsáhlá partnerská síť
Pravidelné aktualizace, podpora
a následný servis systému

