Registrering af arbejdstid
i produktionsvirksomheder
med

KRONO
SYSTEMER

Med Krono systemer opnås fuld kontrol med arbejdstid og pauser
Tid — pauser—job—materialer—ferie—vagt—reception

KronoSYSTEM

Funktioner

bejder indtastes informationer vedrørende
fravær, og eventuel forventet tilbagekomst.

Krono-System er et avanceret dataopsam-

Disse informationer giver receptionisten

lings system, som er velegnet for anvendel-

meget bedre muligheder for at yde en god

se i alle typer virksomheder. Dataopsam-

kundebetjening.

ling, og beregning af data omhandler følgende funktioner.

Feriekalender
Tidsregistrering

Modul som anvendes for planlægning af
medarbejderes ferie, og som tilpasser data

Krono-System for tidsregistrering, kan i den

for lønberegning.

enkleste version, KronoKVIK, opsamle
registreringer vedrørende komme og gå
tider, samt pause start og pause slut. KronoKVIK kan successivt udbygges til KronoMINI og KronoTID, som indeholder funktioner for flekstid, registrering af overtid,
forskudt tid, afspadsering, sygdom, ferie
m.m. Beregnede data vedrørende løn, kan i
alle systemerne opsættes i filer for overførsel til langt de fleste lønsystemer.

Vagtplan
Modul som kan anvendes for udarbejdelse
af vagtplaner. Modulet er særdeles anvendeligt for alle virksomheder som arbejder
med medarbejdere på skiftende tider. f.
eks. tankstationer, hoteller og detailhandel.

Jobregistrering

Registrering

Et Krono-System for tidsregistrering kan

Registrering i Krono-system kan ske ved

udbygges med funktioner for jobregistre-

anvendelse af Octopus terminaler, som pla-

ring. Der findes moduler for registreringer

ceres på strategiske steder i virksomheden.

af jobtid efter tegningsnumre, jobnumre,

Octopus terminaler findes i versioner for

ordrenumre og kunder, samt registrering af

registrering med magnetkort eller Capkey

materialeforbrug.

nøgler, eventuelt kombineret med funktionstaster og stregkode scanner.
Som alternativ til anvendelse af Octopus

Receptionsbillede

terminaler, kan Krono-system leveres med
software moduler for registrering direkte på

Receptionsbillede er et modul som på en PC
kan vise et oversigtsbillede. På dette er det
muligt at se komme og gå tid for medarbejderne. Endvidere kan der for hver medar
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PC med særligt skærmbillede.

KronoKVIK
Start med et KronoKVIK, og udbyg
siden efter behov.
KronoKVIK er et lille tidsregistrerings system, som effektivt opsamler oplysninger om komme, gå og
pausetider fra medarbejdere via en
terminal med magnetkort eller
capkeylæser. Systemet leveres
komplet med alle nødvendige dele,
klar til installation.
Terminal
Registreringer opsamles i en Octopus terminal som kan tømmes for data så ofte der er

Opsætning

behov for det. Dermed opnås en uaf-

Der angives periode type og en start-dato,

hængig terminal der virker selv når PC’en

samt hvilken comport terminalen er sat til.

er slukket.

Herefter kan systemet bruges.

Anbefalet system krav
Windows XP, Vista, Windows 7.

KronoKVIK tidsregistreringssystemet leve-

Specifikation
Hver gang der hentes data fra Octopus bliver disse data beregnet. Man kan derfor
med det samme se registreringerne på tidsspecifikationen, sammen med den udregnede tid.

res som et kit, hvor alle dele følger med, og
skal kun tilsluttes en PC. Når du modtager
systemet har du alle nødvendige dele for at
kunne fortage installationen, nemt og enkelt.
KronoKVIK terminal
Tryk på en tast

KAP0043

Hvis der er lavet en fejlregistrering kan den
rettes i tidsspecifikationen. Når den er rettet vil der med det samme blive beregnet
med de nye oplysninger, så man kan se
effekten af rettelsen. Den originale registrering gemmes altid så man kan se at den er
blevet rettet.
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KronoMINI
Kan udbygges fra KronoKVIK
KronoMINI er et komplet tidsre-

Specifikation

gistrerings system, som effektivt

Hver gang der hentes data fra Octopus bli-

opsamler komme, gå, og pauseti-

ver data beregnet. Man kan derfor med det

der mm., fra medarbejdere via en

samme se registreringerne på tidsspecifika-

terminal med magnetkort eller
capkey læser.

tionen, sammen med den udregnede tid.
Hvis der er lavet en fejlregistrering kan den
rettes i tidsspecifikationen. Når den er ret-

Data

tet vil der med det samme blive beregnet

Medarbejdere: Stamkort for hver medarbej-

med de nye oplysninger, så man kan se

der.

effekten af rettelsen. Den originale registre-

Afdelinger: Opdel medarbejdere i afdeliger.

ring gemmes altid så man kan se at den er

Perioder: Der kan oprettes uge, 14 dags og

blevet rettet.

måneds perioder.
Satser: Op til 100 forskellige. (f.eks. normtid, overtid, pause).
Løngrupper: Hvad koster en normal time.
Saldotyper: Flexsaldo, afspadsering.
Dagsprofiler: Hvornår der skal opsamles tid
og til hvilke satser (Max. 5, kun ugeprofil).
Pauseprofiler: Der kan holdes 5 faste pauser pr. dag.
Bruger: Sikkerhed, med Password.

Dagsprofiler
En dagsprofil for hver dag i ugen udfyldes.

Terminal
Registreringer opsamles i en Octopus terminal som kan tømmes for data så ofte der er
behov for det. Dermed opnås en uafhængig
terminal der virker selv når PC’en er slukket.
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Når dette er gjort, oprettes medarbejdere
og systemet er klar til brug. I KronoMINI
kan der oprettes op til 5 uge profiler. Dagsprofilerne kan valgfrit opsættes som flextid,
fasttid eller som døgnprofil

KronoTID
Kan udbygges fra KronoMINI
KronoTID er et komplet tidsre-

Specifikation

gistrerings system, som effektivt

Hver gang der hentes data fra Octopus bli-

opsamler komme, gå, og pauseti-

ver data beregnet. Man kan derfor med det

der mm., fra medarbejdere via en

samme se registreringerne på tidsspecifika-

terminal med magnetkort eller
capkey læser.

tionen, sammen med den udregnede tid.
Hvis der er lavet en fejlregistrering kan den
rettes i tidsspecifikationen. Når den er ret-

Data

tet vil der med det samme blive beregnet

Medarbejdere: Stamkort for hver medarbej-

med de nye oplysninger, så man kan se

der.

effekten af rettelsen. Den originale registre-

Afdelinger: Opdel medarbejdere i afdeliger.

ring gemmes altid så man kan se at den er

Perioder: Der kan oprettes uge, 14 dags og

blevet rettet.

måneds perioder.
Satser: Op til 100 forskellige. (f.eks. normtid, overtid, pause).
Løngrupper: Hvad koster en normal time.
Saldotyper: Flexsaldo, afspadsering, fravær
mm.
Dagsprofiler: Hvornår der skal opsamles tid
og til hvilke satser.
Pauseprofiler: Der kan holdes 5 faste pauser pr. dag.
Bruger: Sikkerhed, med Password, og mu-

Dagsprofiler

lighed for forskellige rettigheder.

En dagsprofil for hver dag i ugen udfyldes.

Terminal
Registreringer opsamles i en Octopus terminal som kan tømmes for data så ofte der er
behov for det. Dermed opnås en uafhængig

Når dette er gjort, oprettes medarbejdere
og systemet er klar til brug. Dagsprofilerne
kan valgfrit opsættes som flextid, fasttid
eller som døgnprofil

terminal der virker selv når PC’en er slukket.
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Oversigt
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Jobmodul

KronoJOB
KronoJOB er et ekstra modul til Krono System, KronoMINI og KronoTID, som kan
opsamle jobdata, som start, slut, antal osv.

Jobudskrift
Dan selv den udskrift der er behov for med
jobdata sorteret vilkårligt efter ordre,
tegnnr, job, medarbejder, dato og klokken.

i 3 niveauer. Medarbejderne registrerer via

Formler giver mulighed for selv at beregne

PC eller terminal med magnetkort, stregko-

en kolonne.

der eller capkey.
Gem opsætningen af udskriften og brug den
Specifikation

samme udskrift igen og igen.

Hver gang der hentes data fra terminalerne bliver data beregnet. Man kan derfor
med det samme se resultatet af de jobregistreringer der er lavet.
Hvis der er lavet en fejlregistrering kan den
rettes. Når den er rettet vil der med det
samme blive beregnet, så man kan se effekten af rettelsen. Den originale registrering gemmes altid så man kan se at den er
rettet.
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Vagtplan

KronoVAGT
KronoVAGT er konstrueret som en overbygning på et Krono tidsregistreringssystem,
og kan derfor anvendes både for planlægning af vagter, samt for kontrol med overholdelse af den udførte vagtplan.
Systemet kan anvendes overalt hvor der
arbejdes på skift. F. eks. Tankstationer,
industri, detailhandel, restauranter og hoteller m.m.
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Systemet tilsluttes en eller flere Octopus
terminaler. Her registrerer personalet komme og gå tidspunkter, samt eventuelle pauser. De opsamlede data overføres til en PC,
hvor sammenhold med vagtplanen, samt
beregning af tidssummer sker.
Nedenstående billede viser et eksempel på
udarbejdelse af vagtplan på PC, samt udskrift af denne.

Receptionsbillede

KronoRECEPTION
KRONO receptionsbillede er konstrueret
som en overbygning på et KRONO tidsregistreringssystem.
Billedet giver et hurtigt overblik over hvor
alle medarbejdere i en virksomhed befinder
sig, og giver derved receptionisten mulighed for at yde en optimal betjening af kunderne.
Opdatering af billedet kan ske direkte på
PC’en i receptionen, eller fra hver enkelt
medarbejders PC, under forudsætning at de
enkelte PC’er er tilsluttet lokalt netværk.

9

Registrering på PC

KronoREG
Medarbejder registrering kan ske ved hjælp
af registreringsbilledet, som vist nedenfor.
Adgang til registrering kan være betinget af
indtastning af PIN-kode. Tidligere registreringer, samt eventuel flex saldo kan også
ses på skærmbilledet.
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Registrering på PC

Terminaler

Octopus

Robuste terminaler, egnet for
anvendelse i industrielt miljø.

Octopus terminaler anvendes for registrering i Krono tidsregistreringssystemerne.
Det er på disse terminaler de enkelte medarbejder registrerer; komme, gå, pauser,
jobs mm.
Terminalerne kan tilsluttes stregkodescanner for scanning af stregkoder på f.eks.
jobkort og anvendte materialer.
Krono softwaren indeholder funktioner for
generering af stregkoder og udskrift af jobkort.

AIT4848-1, terminal for Capkey nøgler
Kommunikation
Kommunikationen mellem Octopus terminalerne og PC’en kan ske på forskellige måder.
Seriel: Terminalen tilsluttes PC’en serielle
Com-port eller USB port via en converter
boks der leveres sammen med terminalen.,
IP: Terminalen tilsluttes det eksisterende
PC netværk. Terminalen vil da være programmeret med en fast IP-adresse.
Alle registreringer som foretages på terminalerne, lagres i den indbyggede hukommelse, og hentes automatisk fra den tilsluttede Krono PC, eller server.
Når terminalen bliver tømt, opdateres den

AIT4847-1, terminal for magnetkort

automatisk, og den enkelte medarbejder
kan derefter se sin saldo på terminalens
display.
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Digana-Taximat’s produkter er en blanding af produkter vi selv
udvikler og producerer, samt handelsvarer fra førende leverandører. Vore kompetencer ligger inden for følgende områder:
•

Systemer til tid- og jobregistrering.

•

Adgangskontrol.

•

Taxametre & terminaler, samt centrale bookingsystemer

•

Video overvågning, også for taxa, busser mm.

•

Dørtelefonsystemer med/uden video.

•

Selvbetjeningssystemer for bilvask.

•

Store elektroniske display.

•

Magnetkort og tilbehør.

•

Kodning og trykning af magnetkort.

•

Elektroniske nøgleskabe

•

Elektroniske og mekaniske skabslåse

Digana-JLC ApS
Ørslevvestervej 72A
Ørslevvester
4173 Fjenneslev

Tlf.: 57 80 86 80
Mail: info@digana-jlc.dk
www.digana-jlc.dk
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