
Docházkový a přístupový
systém nové generace
Moderní a inovativní technologie od slovenské společnosti
Innovatrics - světové špičky v oblasti biometrie.



VÝHODY DOCHÁZKOVÉHO SYSTÉMU FINGERA

Pomůžeme i vaší firmě

Využití mobilní aplikace pro přihlášení

Možnost výběru evidence otiskem prstu, identifikací 
tváře, RFID kartou, kódem PIN

Systém self-service – možnost správy, editování 
pracovní docházky a žádání pracovního volna online

Rychlý přehled odpracovaného času, přesčasů, 
zbývající dovolené a jiných nároků v jednotlivých 
fondech

Rychlé a komfortní evidování docházky

Pro uživatele

Pro správce docházky

Definování vlastních výjimek a událostí podle 
potřeb firmy

Plně nastavitelný software pro různé typy firem

Podpora nastavení rozvrhů a směnnosti

Kompatibilita téměř se všemi ekonomickými 
systémy

Vícejazyčný software

Možnost nastavení více administrátorů s různými
přístupovými právy

Automatické zaznamenávání plánovaných 
nepřítomností do výkazu docházky Pro malé firmy

Pro střední firmy

Pro velké firmy

Certifikované řešení

Biometrické technologie společnosti Innovatrics 
se řadí mezi nejrychlejší a nejpřesnější na světe.

Certifikované nezávislým americkým Národním 
institutem pro standardy a technologie NIST.

NIST FRVT
TOP výkon

NIST PFT II
TOP přesnost

Pro manažery

Kontrola a přehled docházky zaměstnanců

Přehled přítomných osob na pracovišti

Přístup 24/7 odkudkoli

Zabezpečení přístupových oprávnění osob 
do prostor (budovy, sklady, archivy apod.)

Přehledné statistiky a grafické reporty

Aktuální přehled všech žádostí zaměstnanců 
na jednom místě

Vybavení žádostí o nepřítomnost rychle 
a pohodlně online

Řešení přizpůsobíme vašim potřebám, ať už jste 
malá, střední, velká firma, nebo pracujete v byznys 
centru. 



ZVYŠTE SVŮJ KOMFORT

Flexibilní řešení

Fingera poskytuje řešení pro všechny typy 
zákaznických požadavků. Od jednoduché základní 
instalace jednoterminálového systému až po 
rozsáhlá multiterminálová řešení s podporou 
cloudových a virtualizačních technologií.

Fingera využívá nejmodernější technologie – 
rozpoznávání otisků prstů, obličeje, RFID 
karty, mobilní aplikaci.

Nejmodernější technologie

STANDALONE

CLOUD

24/7 DESKTOPOVÝ A MOBILNÍ PRÍSTUP

SERVER

10:39:41    April 12

Příchod

Přestávka

Oběd

Odchod

Dostupnost 24/7

Fingera a data v ní obsažená jsou k dispozici 24 
hodin denně 7 dní v týdnu, a to buď formou 
cloudového řešení, nebo přes mobilní aplikaci.

Docházka a přístup pod kontrolou

Fingera je systém elektronické evidence 
docházky, který lze rozšířit o přístupový systém 
kontroly vstupu zaměstnanců.

99,98%
přesnost

800+
spokojených zákazníků

16 let
na trhu



SCHVALOVACÍ SYSTÉM

Proces schvalování žádostí je nenáročný a zabere vám jen pár sekund. Na 
zadání nové požadavky zaměstnanci stačí pár kliků v aplikaci. Jako 
manažer máte kdykoliv přehled o všech žádostech na jednom místě. 
Vyřídíte je okamžitě v několika jednoduchých krocích.

1.

Pohodlně, rychle a bez papírů

Aktuální přehled

Funkce schvalovacího systému výrazně zvyšují uživatelský 
komfort. Díky nim je možné jednoduše, rychle a bez papírování 
vyřídit veškeré činnosti související s žádostmi 
o nepřítomnost v práci.

Jako žadatel máte kdykoliv přehled o aktuálních 
nárocích na čerpání nepřítomnosti a podaných
žádostech.

2.Vytvoření žádosti
Prostřednictvím webové aplikace pár kliknutími 
požádáte například o schválení dovolené nebo
služební cesty. O vyřízení žádosti jste automaticky 
informováni e-mailem.

3.Vyřízení žádosti
Při vytvoření nové žádosti schvalovateli okamžitě 
dojde upozornění e-mailem. Žádosti čekající na
schválení může vyřídit okamžitě – kliknutím na 
příslušné tlačítko.

4.Automatický záznam v docházce
Všechny nepřítomnosti jsou automaticky 
zaznamenány v systému. Zpracovatelům 
docházky tak odpadá povinnost manuálního 
přepisování nepřítomností.

Schvalovací modul lze přizpůsobit na míru zákaznickým požadavkům. Umožňuje 
definovat různé druhy nepřítomnosti (např. dovolenou, návštěvu lékaře, OČR, 
práci z domu, apod.) a nastavit jim příslušnou výšku nároku, a to až do úrovně 
pro každého zaměstnance samostatně. Mimo jiné je možné definovat pravidla 
pro schvalování, případně nastavit automatické schvalování ihned po vytvoření 
žádosti.

Přizpůsobí se vašim potřebám

Dovolená

Home Office

Návštěva lékaře

Služební cesta
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MĚŘENÍ TEPLOTY

Jak to funguje? 

1.
2.
3.

Jak to funguje? 

1.1.
Infračervený snímač zabudovaný v kameře 
změří ze vzdálenosti cca 40 – 70 cm tělesnou 
teplotu procházejícího a výsledek zobrazí 
na obrazovce terminálu.

Údaj o naměřené teplotě je zároveň
zapsán do záznamu v docházce.

V případě, že systém naměřil zvýšenou 
teplotu, odešle notifi kaci předem 
určeným kompetentním osobám.

Rozšiřte docházkový systém o měření teploty

Propojte docházkový terminál prostřednictvím USB se snímačem tělesné teploty
a vaše pracoviště bude hned bezpečnější. Díky tomu budete informováni o osobách 
se zvýšenou teplotou a můžete jim zamezit vstup do vašich prostor.

1.1.1.
2.2.
3.3.

Termomodul měří
teplotu s přesností

0,1 – 0,3 °C.

Historie měření teplot 
se ukládá po dobu 30 dní.

Systém umožňuje měřit
teplotu i neregistrovaným 

osobám.

Minimální požadavky:

– terminál nové generace ZPad Plus
– verze Fingera 8.8 a vyšší
– dedikovaný cloud ve tvaru vasespolecnost.fi ngera.com



1.
2.

3.

WEB TERMINÁL FINGERA

Na webovém terminálu zaměstnanec zvolí 
příslušnou docházkovou událost.

Systém zaměstnance následně identifi kuje 
prostřednictvím selfi e nebo PIN kódu 
a událost zaznamená do docházky.

Údaj je spolehlivě zaznamenán do přehledu 
docházky příslušného zaměstnance.

Systém zaměstnance následně identifi kuje 

1.1.1.1.1.
2.2.

1.1.1.

3.3.

Jak to funguje? 

Automatické otevírání
dveří a turniketů

Rychlou registraci nového 
zaměstnance do docházky 

Využívejte výhody tvářové biometrie s docházkovým systémem Fingera i na:

Evidence docházky v tabletu či na počítači
díky tvářové biometrii nebo PIN kódu 

Fingera Web terminál umožňuje zaznamenat
docházkovou událost z jakéhokoliv zařízení
připojeného na internet.

V případě, že má zařízení kameru/fotoaparát, Fingera 
zaměstnance identifi kuje prostřednictvím fotografi e, 
a to díky tvářové biometrii. Odpadá nutnost jiné formy 
identifi kace. Systém zároveň ověří, zda jde o skutečnou 
a živou osobu. Zabrání tak pokusům o oklamání systému 
fotografi í jiné osoby apod. Zaznamenání události do 
docházky je rychlé, spolehlivé a komfortní.



MĚJTE DOCHÁZKU POD PALCEM

Špičkový biometrický hardware zajišťuje
rychlé a spolehlivé fungování systému 
Fingera.

Docházkové terminály

Interiérové a exteriérové terminály zajišťují
pohodlnou evidenci docházky a otevírání dveří
pomocí otisku prstu nebo přiložením čipové
karty. Zařízení evidují pohyb zaměstnanců
po objektu zaznamenáváním jejich vstupů
do jednotlivých budov, skladů apod.

Fingera nabízí možnost online přístupu
k datům přes internet prostřednictvím
dedikované internetové adresy.

Fingera Online

Management a administrátoři mají možnost 
přistupovat k docházce zaměstnanců,
žádostem, reportům i k statistikám kdykoliv, 
z jakéhokoli zařízení připojeného na internet.

Mobilní aplikace Fingera Mobile nabízí 
plnohodnotné využití docházkového
systému Fingera včetně vyřízení žádostí 
o nepřítomnosti a geolokace
prostřednictvím mobilu nebo tabletu.

Fingera Mobile

Jednoduché evidování docházkových aktivit
a rychlé přehledy ocení zejména společnosti,
které mají ve svých řadách zaměstnance,
jako jsou obchodníci, servisní technici, kteří
potřebují evidovat svou docházku mimo 
pracoviště.



TVÁŘOVÝ TERMINÁL

Technické parametre:

Operační systém 
Android 7.1

Kamera 
1080P dual HDR kamera 
s přisvícením

Vzdálenost kamery 
0,3 – 1.5m

Procesor 
Quad-Core ARM 1.8GHz CPU+ 
ARM Mali-T76x GPU

Paměť 
2G RAM + 8G ROM

Displej 
8” IPS dotyková obrazovka

WiFi 
802.11b/g/n

Bluetooth 
Bluetooth 4.0

Váha 
2.3 kg

Rozměry 
48 × 148 × 337 mm (D × H × V)

Rozhraní 
Ethernet

Adaptér 
12V/3A

Voděodolný index 
IP65

Teplota prostředí 
-10°C ~ 50°C

Měření teploty

Čtečka otisků prstu

Android 7.1

BEZDOTYKOVÉ 
PŘIHLÁŠENÍ DO 
DOCHÁZKY
Tvářová biometrie zaručuje okamžité 
rozpoznání osoby. Přihlášení se 
do docházky, otevírání dveří nebo 
přechod přes turniket je pohodlné 
a zároveň bezpečné.

Rozpoznání tváře

Detekce živosti

Přisvícení



TVÁŘOVÁ BIOMETRIE OD INNOVATRICS

OCENĚNÍ A CERTIFIKÁTY

Tvářový algoritmus 100% 
účinný proti podvodům 

s falešnou identitou

Algoritmus na rozpoznávání 
tváře patří mezi nejlepší 

na světě

Přístup povolen Přístup zamítnut

Tvářová biometrie od Innovatrics má 
bezpečnostní nadstavbu, tzv. „detekci 
živosti“, která zabraňuje zneužití identity. 
Naše ochrana proti podvodům prošla 
jako jedna z mála mezinárodní certifikací 
iBeta 2 se 100% účinností proti 
sofistikovaným útokům:

Ochrana proti podvodům:

Fotkou 3D maskou Videem

Tvářové algoritmy od společnosti Innovatrics 
patří mezi nejrychlejší a nejpřesnější na světě 
podle testů nezávislého amerického Národního 
institutu pro standardy a technologii (NIST).



Docházkový systém 

Fingera je snadno 

integrovatelný do většiny 

ekonomických nebo

mzdových systémů.

25+
Kompatibilita 

Docházkový systém Fingera je plně v souladu 

s Nařízením Evropského parlamentu a Rady

(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 

fyzických osob při zpracovávání osobních

údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

Soulad s GDPR

+420 724 689 351| info@fingera.com | www.fingera.com




