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DOCHÁZKA MINI 
 
Docházkový software ADS MINI slouží k základní evidenci odpracované doby a přípravu 
tištěných podkladů pro zpracování mzdové agendy. Jedná se "light" variantu software ADS 4, 
určenou pro malé provozy, ve kterých je požadavek na jednoduché sledování docházky 
zaměstnanců bez zbytečného množství nepotřebných funkcí. Počítá příchody/odchody nebo 
standardní přerušení pracovní doby. Prostředí programu a ovládání je velmi intuitivní bez 
nutnosti školení obsluhy. Docházka MINI neumožňuje elektronický přenos dat (import/export 
dat). Neumožňuje nastavení kalendářů. Počítá jen příchody/odchody nebo standardní 
přerušení pracovní doby. Nezobrazuje směny. Software MINI je dodáván výhradně jako 
součást zvýhodněných balíčků ACS-kit. V těchto sestavách je vždy do max. 100 zaměstnanců 
a lokální instalaci pro jedno PC. Při rozšíření např. z 25 zam. stačí jen dokoupení ID médií. 
 
Demoverze ke stažení na http://www.acsline.cz/cs/ke-stazeni  
 
 
Hlavní rozdíly programů DOCHÁZKA ADS 4, DOCHÁZKA MINI: 
 
DOCHÁZKA  - ADS 4.xx 
 

 tzv. plnohodnotný systém, nastavitelné kalendáře, směny, způsoby zaokrouhlování a 
výpočtu pracovní doby, příplatků, stravenek a omezení 

 možnosti komunikace s nadřazenými systému – elektronický import/export dat 
 modulární - lze ho rozšiřovat o další docházkové terminály, přístupové místa (systém) 

nebo softwarové moduly 
 každé osobě lze přiřadit více ID médií (karta, otisk) 
 další informace na www.acsline.cz, v sekci software: 

http://www.acsline.cz/cs/dochazkovy-software-ads-4-3. 
 

 
DOHÁZKA MINI 
 

 „light“ varianta ADS 4 
 slouží k základní evidenci docházky a přípravu tiskových podkladů 
 nepodporuje modul EXPORT – neumožňuje elektronický přenos dat (např. export dat 

výsledků docházky - do mzdového systému) 
 připojení pouze jednoho docházkového terminálu 
 Snímače EDK2, lze použít po přenastavení kódů operací 
 Ve variantě „F“ nelze použít externí snímač EDK2-F 

(musí být použit program ADS 4 + modul FINGER + čtečka RD3-F) 
 nelze zobrazovat saldo na terminálu  
 neobsahuje kalendáře 
 každé osobě lze přiřadit pouze jedno ID médium (karta, otisk) 
 další informace na www.acsline.cz, v sekci software: 

http://www.acsline.cz/cs/dochazkovy-software-mini. 
 

 

Docházku MINI lze upgradovat na ADS 4 zakoupením licence – doplatek rozdílu ceny za 
cílovou licenci. Cena licence DOCHÁZKY MINI do 100 zam., jednouživatelská verze, databáze 
MDB činí 1500,- Kč bez DPH. V případě, že zvolíte SQL verzi programu a bude požadováno 
zachování dat verze MINI a nutno uhradit poplatek za převod dat 1000 Kč bez DPH.  


