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IKOS D5 – mobilní evidence docházky 
Evidujte docházku, ať jste kdekoliv.

Potřebujete evidovat docházku pracovníků v terénu, nebo na home office? 
Zajímá vás přesná evidence pracovní doby vašich obchodních zástupců?
Vedete docházku brigádníků na stavbách, v zemědělství?
Je pro vás důležitá informace o lokalitě, kde se nachází váš kolega?

Zaveďte moderní cloudové řešení záznamu docházky zaměstnanců se službou webterminal.cz. Využívá se především 
pro práci z domova, záznam docházky v terénu a další odloučená pracoviště.   

Služba poskytuje modul pro www prohlížeč i modul pro mobilní telefony Android a iOS.
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www prohlížeč
Hlavní výhody 

 ■  pracuje v libovolném webovém prohlížeči 
 ■   neomezený počet docházkových důvodů 
 ■  pro každý důvod lze individuálně nastavit barvu, ikonu, 

text 
 ■  centrální serverový čas 
 ■  šifrovaný přenos dat 
 ■  nízké pořizovací náklady 
 ■  okamžitá instalace a aktivace 
 ■  odpadají náklady na administraci 
 ■  nevyžaduje instalaci na server zákazníka 

Technické parametry 
 ■  Služba je provozována na zabezpečeném serveru 

poskytovatele na adrese https://webterminal.cz 
 ■  Po aktivaci obdržíte údaje pro přihlašovací stránku a pro 

nastavení komunikačního modulu IKOS Agent 
 ■  Tím dojde k propojení služby webového terminálu s vaší 

docházkovou aplikací IKOS D5 a je možné do terminálu 
nahrát požadované povolené osoby 

 ■  v rámci úvodní konfigurace vám dle vašeho zadání 
nastavíme požadované klávesy terminálu (název, barva, 
ikona, skupina, kód) a logo vaší společnosti

Mobilní telefony a tablety
Aplikace je určena pro zařízení s operačním systémem ANDROID nebo iOS a její stažení je zdarma. 

Vaši zaměstnanci mohou snadno označit zahájení a ukončení práce spolu s dalšími přerušeními, která mají vliv 
na výpočet jejich docházky. Pomocí mobilních dat nebo Wi-Fi sítí jsou záznamy ihned odesílány na server ke zpracování 
Vaší docházkovou aplikací IKOS D5. 

Jak aplikace funguje
 

 ■  Nastavení tlačítek, popisků, ikon a podbarvení pro Vás 
vyřeší pracovníci IKOS. 

 ■  Po stažení aplikace zadá pracovník Licenční klíč 
společnosti dodaný výrobcem. 

 ■  Režim Jednotlivec
 ■  Zaměstnanec zadá při prvním spuštění přihlašovací 

údaje vygenerované v aplikaci IKOS D5 a ihned může 
začít evidovat docházku. Více informací na další 
straně. 

 ■  Režim Skupina
 ■  Zaměstnanci evidují svoji docházku na telefonu nebo 

tabletu, který spravuje mistr nebo stavbyvedoucí. 
Více informací na další straně. 

 ■  Po zvolení přerušení dojde ke zjištění polohy zařízení 
a transakce se odešle na server. 

 ■  Při nedostupnosti datového spojení jsou data ukládána 
lokálně a k jejich odeslání dojde ihned po navázání 
spojení se serverem. 
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Co je zapotřebí

 ■  Zařízení s operačním systémem ANDROID 7 a novější, 
nebo APPLE iOS v aktuální verzi. 

 ■  Mobilní data nebo připojení k Wi-Fi. 
 ■  Povolit zařízení zjišťování polohy pomocí GPS, Wi-Fi 

nebo mobilních sítí a automatické nastavení času.
 ■  Docházkový systém IKOS D5 pro zpracování transakcí. 
 ■  Rozšíření systému IKOS D5 o dostatečný počet licencí 

na portálu webterminal.cz.
 ■ Licence
 ■  Licencován je počet osob, které si budou značit 

docházku.
 ■  Licence pro uživatele je plovoucí a jednoduše si sami 

můžete přidělovat oprávnění ke službě vybraným 
osobám (např. při střídání osob na home office, držení 
pohotovosti apod.). 

 ■  Zpoplatněna je jednorázová aktivace služby a roční 
paušál dle počtu osob.

Pracovní režimy

Režim Jednotlivec
 ■  V případě tohoto nastavení se předpokládá, že jedno 

zařízení bude sloužit pouze jednomu zaměstnanci. 
 ■  Ten po stažení aplikace zadá identifikátor společnosti 

spolu se svými přihlašovacími údaji a v tu chvíli je 
připraven evidovat svoji docházku. 

 ■  Přihlašovací údaje pro Vaše zaměstnance můžete 
vytvořit v docházkové aplikaci IKOS D5. 

 ■  Po zvolení přerušení se k transakci připojí údaje o poloze 
zařízení a transakce se odešle na server ke zpracování. 

 ■  V případě, že se zařízení nachází mimo dosah mobilních 
sítí či Wi-Fi, je transakce uložena do lokální databáze 
a ihned po navázání spojení se serverem se odešle.

Režim Skupina
 ■  Do tabletu či chytrého telefonu stáhněte aplikaci IKOS 

D5 a zařízením vybavte mistra či stavbyvedoucího. 
 ■  Ostatní zaměstnanci z jeho pracovní skupiny se poté 

identifikují na tomto společném zařízení.
 ■  Po zvolení přerušení je zaměstnanec vyzván 

k identifikaci. 
 ■  Identifikaci lze provést:

 ■ NFC (MIFARE) čipem/kartou
 ■  Načtením čárového kódu pomocí fotoaparátu  

(pouze ANDROID)
 ■  Ručním hromadným výběrem osob ze seznamu 

(pouze ANDROID)
 ■  Při korektním ověření dojde k připojení údajů o poloze 

a transakce je odeslána na server ke zpracování, popř. 
je uchována do doby, než bude dostupné internetové 
připojení.

 ■  Správu karet Vašich zaměstnanců lze provést 
v docházkové aplikaci IKOS D5.
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1     Aktivujte si rozšiřující modul 
IKOS D5 – Zakázky. Poté můžete 
v mobilní evidenci docházky zvolit 
režim „Zakázka“ 

2    Nyní je aktivován průvodce 
zakázkou, který Vám pomůže 
při vyplnění všech sledovaných 
parametrů:

4    Před dokončením je zobrazena 
kontrolní rekapitulace s možností 
vložení vyrobených kusů, zmetků, 
nasbíraných kilogramů plodin 
apod. 

5    Po potvrzení jsou data ihned 
zabezpečena a uložena na serveru 
webterminal.cz obdobně jako  
v případě evidence docházky.

6    Pro zadávání lze využívat mobilní 
zařízení jednotlivých pracovníků, 
nebo se mohou pracovníci 
identifikovat na společném 
telefonu/tabletu pomocí MIFARE 
RFID karty/čipu nebo čárovým 
kódem (ANDROID), případně může 
zadání provést ručně vedoucí 
hromadným výběrem osob ze 
seznamu.

3    V zakázkách jednoduše 
vyhledáte požadovanou položku. 
Seznam zakázek je automaticky 
synchronizován s IKOS D5. 
Pracovníci tak mají dostupné jen 
aktuální položky.

Rozšiřující funkce pro snadné zadávání pracovních činností na zakázkách, 
projektech, stavbách, cateringových akcích. V zemědělství se aplikace používá 
například při sběru plodin.

Přehled funkcí Webterminal.cz IKOS D5 – Android IKOS D5 - iOS

Docházkové důvody neomezeně neomezeně neomezeně

Nastavení názvů, barev, ikon 
tlačítek

Ano Ano Ano

Identifikace osoby Uživatelským jménem a heslem Kódem držitele telefonu Kódem držitele telefonu

Režim 1:N (více osob na jednom 
zařízení)

Po odhlášení předchozího 
uživatele

RFID NFC (MIFARE) čipem/kartou
Čárovým kódem (1D/2D) pomocí 
vestavěného fotoaparátu
Čárovým kódem (1D/2D) interním 
scannerem (pouze zařízení ZEBRA, 
HONEYWELL)

RFID NFC (MIFARE) čipem/kartou

Režim zakázek Ne Ano Ne

Zakázky pomocí čárových kódů Ne Ano Ne

Kontrolní záznam o původu 
transakce

Veřejná IP adresa GPS souřadnice GPS souřadnice

Režim Online Online i offline Online i offline
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