JAPO Zlín, spol. s r. o.,
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687 12 Bílovice
Prodej a podpora:

Nová evidence docházky
Evidence docházky v programu Mzdy Profi prošla řadou úprav, které vám mají zjednodušit práci.
V následujícím textu si všechny popíšeme. Začneme tou nejdůležitější - vstupním datovým formulářem,
do kterého se docházka pracovníka zapisuje. Nyní vypadá takto:
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Březolupy 566
687 13 Březolupy
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Uzávěrka: 2. října 2018

Tabulka se zobrazeným kalendářem zůstala stejná, pouze jednotlivé typy absencí nejsou nyní uvedeny celým
názvem ale písmenem. Díky tomu zbylo v pravé části formuláře místo na sumarizaci. Průběžně se zde načítají
všechny zaznamenané typy absencí. Pokud je použijete všechny, tabulka bude vypadat následovně:

Vstup do evidence docházky
Nyní vám dává program několik možností, odkud do evidence docházky vstoupit. Ta první je stejná, jako vstup
do mzdových listů. V evidenci zaměstnanců najeďte na vybraného pracovníka a stiskněte klávesu F4.
Zobrazí se tabulka, kterou dobře znáte:
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Dříve jste vybrali měsíc a klávesou Enter vstoupili do mzdového listu. Nyní máte novou možnost stiskem
klávesy F4 vstoupit do evidence docházky.

Z jedné tabulky s rozpisem měsíců tedy můžete vstupovat jak do mzdových listů, tak do evidence docházky.
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To ale není vše - docházku nejvíc využijete při vyplňování mzdového listu. Dříve jste si mohli ve mzdových
listech docházku pouze prohlédnout, nyní do ní můžete i vstoupit a libovolně s ní pracovat.
Při pohybu mezi řádky mzdového listu (celý řádek je prosvícený) můžete stiskem klávesy F10 vstoupit přímo
do vstupního datového formuláře evidence docházky, libovolně jej upravovat a pak změny zapsat a vrátit se
zpět do mzdového listu.
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Docházka je přístupná i při práci na konkrétním řádku mzdového listu a to ve sloupci Počet. Tentokrát se ale
předpokládá, že potřebujete pouze sumární údaje o docházce. Můžete si je zobrazit stiskem klávesy F8.

Zobrazí se tabulka, ve které je sumarizace docházky pracovníka dle jednotlivých typů absencí:
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Z tabulky můžete zjistit údaj, který vás zajímá. Po stisku libovolné klávesy tabulka zmizí a vy pak můžete údaj
přenést na řádek mzdového listu do sloupce Počet.

