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Přenos dat z docházkového systému ADS (RON)
do mzdového systému PAMICA (STORMWARE) - ver.2
Obecně
Pro přenos dat o docházce do mezd musíte mít v docházkovém systému nainstalovaný exportní skript s názvem
„Export - PAMICA (Stormware) ver.2“ (číslo ver. se může postupně měnit s přicházejícími změnami).
Po spuštění tohoto skriptu docházkový systém uloží data na disk počítače do nastavené složky ve formátu XML.
Import do mezd provádíte ručním spuštěním v systému Pamica.
Správnost přenosu dat je závislá na nastavení exportního skriptu. Základní nastavení je provedeno. V případě
potřeby donastavení přenosu nás kontaktujte na helpdesku (www.ron.cz/helpdesk).
Jak zprovoznit export (skript) v docházce
Funkce skriptů je v docházkovém systému skryta pod stiskem klávesové kombinace CTRL+ALT+S
Otevře se okno „Manažer skriptů“. Do tohoto okna načtete soubor se skriptem přes funkci „Načíst skript ze
souboru“ (ikona v horní liště).
V sekci „Export“ se přidá řádek-skript s názvem Export - PAMICA (Stormware). Po označení tohoto skriptu
můžete v pravé části obrazovky nastavit cestu a soubor, kam chcete exportovaná data o docházce ukládat.
Standardně je nastavena cesta „C:\PAMICA.XML“.
Nastavení exportu docházce
V základním nastavení skriptu je připraven přenos těchto položek :
Kód časové složky v docházce
Kód v Pamica
Popis
200
V01
Dovolená
300
N01
Nemoc
310
V04
Neplacené volno
315
V05
Neomluvená nepřítomnost
312
V07
Vojenské cvičení
301
N05
OČR
302
N07
Peněžitá pomoc v mateřství
303
N08
Mateřská dovolená - rodičovský příspěvek
110
Přesčasy
Přesčasy
142
P03
Příplatek za práci ve svátek
140
P04
Příplatek za práci v sobotu a neděli
104
P07
Příplatek za práci v noci
144
P06
Příplatek za pohotovost na pracovišti
145
P15
Příplatek za pohotovost mimo pracoviště
105
P08
Příplatek za ztížené prostředí
Správné fungování je závislé na správném nastavení v docházkovém systému – musíte mít správná čísla ve
správných časových složkách. Další položky v této tabulce nedefinované je možné doplňovat. Můžete zkusit sami
upravit definici přímo ve skriptu nebo pošlete požadavek na úpravu skriptu na náš helpdesk.
Jak použít export v docházce
Otevřete manažer skriptů - klávesová kombinace CTRL+ALT+S.
Export dat provedete stisknutím ikony se zelenou šipkou (první vlevo v horní liště).
V případě, že export obsahoval špatná data (nebyla docházka zpracována) můžete export opakovat.

Jak zprovoznit import dat v Pamice
Pro zprovoznění napojení programu PAMICA docházkovým systémem je nutné provést v programu PAMICA pouze
nastavení v sekci Docházka v agendě Nastavení/Globální nastavení. Pro napojení na docházkový systém je třeba
nejprve změnit formát časových údajů z přednastaveného formátu setin hodin na formát v minutách, v poli
Formát časových údajů v minutách, povelem Používat docházkový systém se aktivují pole pro nastavení
komunikace s docházkovým systémem.
Pro import dat z docházkového systému je třeba nastavit Cestu pro import.
Jak použít import dat v Pamice
Import docházky provedete přes nabídku Soubor / Datová komunikace / Import docházky. PAMICA importuje
měsíční výstupy docházkového systému pomocí přehledného průvodce Import docházky, ve kterém informuje o
prováděných kontrolách, výpočtech a přepočtech mezd, do kterých byly importovány nové údaje. Importovaná
data lze následně upravovat nebo import dat zopakovat, pokud byla data pro import připravena nedůsledně. Ve
vystavených mzdách obsahujících importovaná data se nadále pracuje obvyklým způsobem.
V docházkovém systému lze stanovit individuální rozvrh pracovní doby zaměstnance v konkrétním měsíci,
evidovat důvody nepřítomnosti na pracovišti, evidovat přesčasy.
Je možné vkládat další mzdové složky, např. prémie, osobní ohodnocení, příplatky. Definice těchto mzdových
složek lze předem připravit v programu PAMICA, např. určit hodinové sazby nebo jednotkové výše odměn. Export
těchto položek je v případě požadavku nutné také nastavit v exportním skriptu v docházce.
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