


AAC - ACCESS AND 
ATTENDANCE VIA CLOUD 

A cégünk által fejlesztett AAC beléptető és 
munkaidő nyilvántartó rendszer egy olyan 
innovatív megoldás, amely a régi, nehézkes és 
sok karbantartást igénylő rendszerekhez képest 
sokkal olcsóbban és egyszerűbben hoz létre olyan 
virtuális platformot, melynek segítségével gyors és 
áttekinthető képet kapunk irodánk, telephelyünk 
vagy akár egész hálózatunk aktuális állapotáról. 
A rendszer kialakítását részben belső igény 
inspirálta, ezért több újító és kényelmi funkciót 
is tartalmaz, mint a jelenleg a forgalomban lévő 
termékek.

A beléptetés természetesen nem csak 
mobiltelefonokkal, hanem a megszokott 
hagyományos módokon is lehetséges: kulccsal, 
kártyával esetleg számkóddal. A lehetőségek 
a megrendelők igényei szerint alakíthatók, az 
autentikációs pontok tetszőleges számban 
rugalmasan szabályozhatók a parkolóba történő 
bejutáshoz az azonosításon át a telephelyek 
zónákra osztásán keresztül akár teremszintű 
szabályozásig is.  

Megoldásunk a beléptetésen kívül segítséget 
nyújt a munkaidő adminisztrációban is, hiszen a 
rögzített adatokból jelenléti ív generálható, mely a 
könyvelés munkáját könnyítheti meg.



MOBILALKALMAZÁS Mobilon elérhető alapfunkciók

Mobilon elérhető extra beállítások

• Normál bejelentkezés az irodába, ajtónyitás
• Normál kijelentkezés az irodából, ajtónyitás
• Különböző jogcímeken történő kijelentkezés az irodából (pl. ebéd, ügyféltalákozó, ügyintézés, stb.)
• Belépett felhasználók listája, mely telephelyenként, akár telephelyen belüli zónánként (pl. emelet) 

szűrhető
• Bejelentkezés típusa felhasználónként (mivel jött be: nyomógomb, NFC, stb.)
• Közelben lévő nyitható ajtók listája
• Felhasználók közvetlen hívása telefonnal, vagy Skype-al
• Különleges jogosultságú felhasználók kijelzése (pl. kulccsal rendelkező személyek)
• Értesítések fogadása bizonyos létszám alatt (pl. ha már csak 5 ember van az épületben)
• Más felhasználók kiléptetése
• Személyre szabható üdvözlő üzenetek (notifi cation)
• Központi üzenetek megjelenítése (notifi cation)

• Kód nélküli belépés (az appban beállítható, hogy az ajtónyitáshoz ne kelljen kódot is megadni). 
A funkció segítségével az appot el sem kell indítani, a notifi cation részből egy gombnyomással 
nyitható.

• Offi ce proximity threshold: beállítható, hogy az iroda hány méteres körzetében tartózkodva jelenítse 
meg a notifi cationt az alkalmazás, mellyel az ajtó nyitható.

• Háttér szkennelés: annak engedélyezése, hogy az alkalmazás a háttérben szkennelje az iBeacon 
jeladókkal rendelkező ajtókat. Ha be van kapcsolva, akkor az app fel tudja kínálni a közelben lévő 
nyitható ajtók listáját. A háttér szkennelés gyakorisága is beállítható.

• Wifi  automatikus ki és bekapcsolása az iroda megadott vonzáskörzetén belül
• Bluetooth automatikus ki és bekapcsolása az iroda megadott vonzáskörzetén belül
• Értesítések engedélyei: beállítható, hogy az push üzeneteket vagy, a fi gyelmeztető hangüzeneteket 

megjelenítse-e a telefonunk
• Zónás Beacon beállítások: megadható, hogy egy adott iBeacon közelében hogyan viselkedjenek 

telefonunk hang, wifi  és bluetooth beállításai. Pl. megadhatjuk, hogy ha tárgyaló helységben vagyunk, 
akkor automatikusan néma üzemmódba váltson a készülék 

A munkavállalók a vállalati környezetben saját okostelefonjaikat egyfajta digitális kulcsként használhatják. A 
rendszer használatához a telefonokra egy mobilalkalmazást kell telepíteni. Ezt az alkalmazást a munkatársak 
az internetes adminisztrációs felületre való belépés után telepíthetik. A belépéshez a már létező céges 
felhasználónév és jelszó használható. Az inicializáláshoz saját személyes adataikat tartalmazó QR kódot 
generál a rendszer, így telepítés után pontosan azonosítható a felhasználó. A mobilalkalmazást elindítva 
az összes funkció elérhető, de a főbb műveletek (pl. ajtónyitás) notifi cationokból, vagy külön erre fejlesztett 
Widget-ből is elérhető. 



ÉRINTŐKÉPERNYŐS 
TERMINÁL

INFORMÁCIÓS KIJELZŐ

A telephely, vagy iroda főbb autentikáci-
ós pontjaira célszerű egy érintőképernyős 
terminált is elhelyezni annak érdekében, 
hogy a rendszer használata mindenki szá-
mára elérhető legyen (azoknak is, akik nem 
rendelkeznek okostelefonnal). Az AAC erre 
a célra külön modult is tartalmaz, melyen 
az alábbi funkciók érhetők el:
• kilépés és belépés igény szerinti jogcí-

mek szerint
• felhasználók listázása és szűrése kü-

lönböző feltételek alapján (pl. telep-
hely, jogcím, csapat, stb.) 

• vendégek listázása
• felhasználók egyéni és csoportos ki-

léptetése

A terminál a mobilalkalmazáshoz hason-
lóan képes a különböző információs, vagy 
fi gyelmeztető üzenetek megjelenítésére is, 
például:
• személyre szabott üdvözlőüzenet
• kevés felhasználó esetén fi gyelmezte-

tés
• értesítés üzemzavar esetén (pl. háló-

zati hiba fellépése esetén)

A terminálhoz igény szerint akár kártyaol-
vasó is csatlakoztatható, mellyel további 
funkciók is elérhető válnak, például az NFC 
kártyák ellenőrzése, vagy törlése.

Az AAC rendszerébe tetszőleges számú információs kijelző is telepíthető. A kijelzőn megjelenített információk 
segítséget nyújtanak a cégvezetésnek, a titkárságnak, pénzügynek, az összes munkatársnak vagy akár a 
biztonsági őrnek is. Az információs pontokon tetszőlegesen beállított felhasználói listák jelenhetnek meg 
például a cég különböző telephelyeire, vagy akár az egy telephelyen belüli területekre belépett munkatársakról.



ADMINISZRTÁCIÓ TOVÁBBFEJLESZTÉSI TERVEK

A beléptető rendszer menedzselésé-
hez egy adminisztrációs felület tar-
tozik, amely webes felületen érhető 
el. Amennyiben a megrendelő egy te-
lephelyen működteti csak rendszerét, 
akkor nem szükséges internet, hanem 
belső hálózaton keresztül minden 
szolgáltatás elérhető. Több telephely 
esetében viszont az alkalmazások tel-
jes körű használatához Internet szük-
séges. 

Rendszerünk segítségével egyszerűen 
kezelheti egyének, vagy akár csoportok 
jogosultsági szintjeit. A jogosultsági 
szintek használatával akár helységen-
ként, akár nagyobb területet lefedő zó-
nánként állíthatja be, hogy ki hova lép-
het be. 

Egy másik különleges szolgáltatása 
rendszerünknek, hogy minden beje-
lentkezett, a területen tartózkodó fel-
használó részére ingyenesen push no-
tifi cation üzenetet tud küldeni az okos 
telefonokra, amelyben fi gyelemfelkeltő, 
vagy tájékoztató üzenetekkel segíti a 
kommunikációt a szervezeti egységek 
között.

Célunk, hogy a beléptetés eszköze ne csak mobiltelefon le-
gyen, hanem bármely kommunikációra alkalmas eszközzel 
történhessen. Együttműködést szeretnénk garantálni akár a 
legkifi nomultabb hardveres rendszerekkel is, - mint pl. bio-
metrikus beléptetés - mindezt egy platformon, egy szoftveres 
felületen könnyen kezelhető megfi zethető megoldással, hogy 
a legmodernebb technikákat elhozzuk a kis és középvállalko-
zások számára is.

Cégünk egy másik munkahelyi folyamatokat segítő szolgálta-
táson is dolgozik, mely feladatok, projektek, teamek és mun-
kaidő kezelését teszi lehetővé. A rendszer külön modulokat 
tartalmaz a munkaidő nyilvántartásra, valamint a projektme-
nedzsment, és a könyvelés számára is. A riportolási lehető-
ségek széles skálájával a vállalat minden részlege számára 
hasznos információkat biztosíthat.
Jelenleg a rendszer AAC-vel való integrációján dolgozunk, 
melynek eredményeképpen komplett, személyre szabható 
munkahelyi megoldásokat kínálhatunk partnereink számára. 
Az így létrejött komplett rendszer eltárolja a belépési ada-
tokat, és ahol szükséges (jelenléti íven pl.) feltünteti azokat 
megkönnyítve ezzel nemcsak a HR-es, de akár a bérszám-
fejtést vagy könyvelést végző kollégák munkáját is. A rend-
szer menedzsment szoftvere tetszés szerint alakítható, így 
minden megrendelőnk maga döntheti el a hangsúlyok elhe-
lyezését és az alkalmazni kívánt funkciókat, ezáltal minden 
cégméret, bármilyen speciális igénye felé rugalmas maradhat 
rendszerünk.



MUNKAIDŐ REGISZTRÁCIÓ
Regisztrálja feladatait gyorsan és egyszerűen!

NAPTÁR NÉZET
heti és havi naptár nézet a felada-

tok regisztrációjához

SZABADSÁGKÉRELEM
írja be előre szabadnapjait, amikről 

vezetője automatikusan értesül

FELADATMINTÁK
hozzon létre feladatsablonokat 

ismétlődő feladatai regisztrációjához

MUNKAÓRA ADATOK
kövesse nyomon túlóráit, 

mínuszait vagy éppen nem szám-
lázható óráit

DRAG AND DROP
feladatmintáit egyszerűen húzza 

át a megfelelő naptári helyre

EXTRA NAPOK
a kiemelt státuszú napokat 

külön színnel jelöljük, a könnyű 
átláthatóság érdekében

TIMESHEET
Komplett munkaidő és feladat nyilvántartó rendszerünk 
használatával alkalmazottjai számára időt spórolhat 
meg, hiszen az adminisztrációs feladatok kezelése jóval 
egyszerűbb és gyorsabb lehet, mint korábban. Az egyes 
modulok kifejezetten egy-egy terület igényeire lettek 
kialakítva, így az olyan speciális feladatok esetében, mint 
a távollét kezelése, vagy a szabadságok adminisztrálása 
is komoly segítséget jelenthet.
Az alábbiakban a főbb modulok néhány kiemelt funkcióját 
gyűjtöttük össze.



RIPORTOK
Lekérdezések számtalan szűrési lehetőséggel .xls exporttal

ALKALMAZOTT ÖSSZESÍTŐ
Jelenléti információk, könyvelt 

munkaóra információk (projekt és 
feladat) a szűrni kívánt időszakban 

egy konkrét alkalmazottról

PROJEKT STÁTUSZ 
ÖSSZESÍTŐ

A projekten végzett munkaórák 
száma kollégák szerinti bontásban 

a kívánt időszakra szűrve. A be-
csült, hátralévő és valósan köny-

velt munkaórák kimutatása.

CSAPAT ÖSSZESÍTŐ
Könyvelt munkaóra információk 

(projekt és feladat) a szűrni kívánt 
időszakban egy konkrét csapat 

tagjairól

HAVI SZÁMLA ÖSSZESÍTŐ
Ügyfél részére számlázható mun-

kaóra kimutatás egy adott pro-
jekten dolgozó csapatról kollégák 

szerinti bontásban

FELADAT ÖSSZESÍTŐ
A projekt egy feladatára könyvelt 

munkaórák száma a kívánt szűrési 
időszakban, a feladaton dolgozó 

kollégák szerinti bontásban

TÚLÓRA ÖSSZESÍTŐ
Számlázható, nem számlázható, 
munkanapi és hétvégi túlórák ki-

mutatása a választott időszakban 
prokejt csapatra szűrve, kollégák 

szerinti bontásban

PROJEKTMENEDZSMENT
Projekttervezés és feladatütemezés profi  lehetőségekkel

PROJEKTEK KEZELÉSE
projektek létrehozása és karban-

tartása

MUNKAERŐ OPTIMALIZÁLÁS
csapattagok projekt beosztásának 
megjelenítése a jobb tervezhetőség 

érdekében

FELADATOK KEZELÉSE
feladatok, sprintek létrehozása és 
kiosztása határidőkkel, tulajdono-

sokkal

RIPORTOK
számtalan lekérdezési lehetőség

TEAMEK KEZELÉSE
projekt teamek létrehozása és 

kezelése

KOMMUNIKÁCIÓ
csapaton belüli kommunikációt 

segítő felületek feladatok és pro-
jektek szerinti bontásban



Keressen minket bizalommal! 
Szintézis-NET Kft. - www.szintezis-net.hu - info@szintezis-net.hu - +36 70 363 5394 

JELENLÉTI INFORMÁCIÓK
Jelenléti és egyéb könyvelési információk csak egy kattintásra

JELENLÉTI ÍV
Jelenléti ív csapatok, személyek, 

időszakok és akár szerződés típu-
sok szerinti bontásban is

SZABADSÁG ELOSZLÁS
Csapatokra, vagy projektekre szűr-

hető éves szabadság-eloszlási 
grafi kon, melyben pontosan nyomon 
következő az összesített szabadna-

pok kivételének alakulása

SZABADSÁG ELOSZLÁS
Csapatokra, vagy projektekre 

szűrhető éves szabadság-elosz-
lási grafi kon, melyben pontosan 

nyomon következő az összesített 
szabadnapok kivételének alakulá-

sa


