
Podpora terminálů ACTAtek, F707 a jiných v systému Docházka 3000 
 

Terminály ACTAtek, F707 a další lze používat se systémem Docházka 3000. Tato příručka popisuje postřebné nastavení 
docházkového systému a postup importu. 
 
1. Jak nastavit Docházku 3000 pro podporu těchto terminálů: 
Nejprve do docházky zadáte zaměstnance a následně i do terminálu. Je třeba dodržet to, aby položka Index v 
docházce byla u každého zaměstnance shodná s identifikačním číslem zaměstnance v terminálu. 
Poté nastavíme podporu v docházce v menu Firma / Editace údajů následovně: 
- zapneme "Podpora docházkových terminálů" na volbu „Rozvod“ 
- zatrhneme "U terminálů zamezit dvojí identifikaci"  
- zvolíme "Do průchodů nezapisovat dvojí identifikaci"  
 
 
2. Import dat do docházkového systému: 
 
Před prvním importem je třeba ověřit nastavení docházkového systému. Důležitým předpokladem pro správnou 
funkci je, že v „Zaměstnanci / Editace“ údajů musí indexy pracovníků odpovídat uživatelským číslům v terminálu 
 
Pokud je vše v pořádku, můžeme přistoupit k samotnému import dat. Nejprve je třeba data z terminálu uložit do textového 
csv souboru pomocí programu, který byl dodaný výrobcem Vašeho terminálu.  
 
Samotný import dat z tohoto textového souboru do docházky nalezneme v menu „Zaměstnanci / Editace docházky / 
Import dat ostatní“ . V nově otevřeném okně klikneme na Procházet a vybereme datový csv soubor (viz předchozí).  
Dále je velice důležité v položce Terminál vybrat správný typ terminálu, čímž se určí vzorec importního formátu.  
 

 
 
Na konec kliknete na Zpracuj a program začne importovat data. Tato operace chvilku trvá a v okně vypisuje 
zpracovávané záznamy. Po dokončení importu je na konci výpisu uvedena hláška „Zpracováno xx záznamů“ a můžete 
okno zavřít. Data jsou již v docházkovém systému, takže s nimi můžete pracovat běžným způsobem. 
 
 
Pokud máte jiný typ terminálu, než které jsou uvedeny ve výběrové položce Terminál a tento Váš terminál 
umožňuje uložení dat v textové podobě (nejlépe csv či podobný textový soubor) do počítače, pak je možné ve 
spodní části menu nastavit dle nápovědy a příkladu importní vzorec pro Váš konkrétní terminál. Případně je 
možno kontaktovat výrobce programu Docházka 3000 (viz web: www.dochazka.eu ) a po zaslání ukázkového 
datové souboru Vám importní vzorec připravíme. 


