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Panel
Logowanie się do panelu
●

Panel dostępny jest przez dowolną przeglądarkę internetową pod adresem https://panel.rcponline.pl/

●

Aby zalogować się do panelu, należy podać adres e-mail i hasło, a następnie kliknąć ZALOGUJ.

Hasło powinno być wysłane automatycznie na e-maila po utworzeniu profilu pracownika w systemie.
Profil pracownika jest zakładany przez administratora systemu lub menedżera z odpowiednimi
uprawnieniami.

Uwaga: hasło jest tymczasowe i należy je zmienić przy pierwszym logowaniu do panelu.

Rejestrowanie czasu pracy w panelu.
●

Po zalogowaniu do panelu, mamy możliwość:
○ rejestrowania czasu pracy z przeglądarki,
○ zmiany hasła,
○ wybrania projektu, dla którego rejestrujemy czas pracy,

●

Rejestrowanie poszczególnych zdarzeń wykonujemy za pomocą ikon znajdujących po lewej stronie
panelu.

●

Ikony oznaczają następujące zdarzenia:

Rozpoczęcie pracy - od tego momentu czas jest zaliczany do czasu pracy.
Przerwa  - od tego momentu czas jest zaliczany do przerwy.
Koniec przerwy - od tego momentu czas ponownie jest zaliczany do czasu pracy.
Wyjście służbowe - od tego momentu czas jest zaliczany na poczet wyjść służbowych.
Powrót - od tego momentu czas ponownie jest zaliczany do czasu pracy.
Koniec pracy - od tego momentu zakończone jest naliczanie czasu pracy.
●

Na ekranie głównym widzimy ostatnie zdarzenie wybrane z panelu*.
Przy włączonej odpowiedniej opcji w ustawieniach systemu, możliwy jest podgląd kilku ostatnich
zdarzeń w lewym dolnym rogu ekranu.

●

Przed rozpoczęciem pracy, z lewego menu możemy wybrać projekt nad którym pracujemy,
a następnie kliknąć ikonę Rozpoczęcie pracy. Od tego momentu, rejestrowany czas pracy będzie
przyporządkowany do wybranego projektu.

●

Również z poziomu lewego menu - Konfiguracja - Zmiana hasła, użytkownik może zmienić swoje
hasło, służące do logowania się w panelu i w aplikacji mobilnej.

●

Klikając w ikonę Profil, również możemy dokonać zmiany hasła oraz wylogować się z panelu po
zakończeniu pracy.

Aplikacja mobilna Rejestrator GPS.
Pobranie aplikacji.
Aplikacja mobilna Rejestrator GPS służy do rejestrowania czasu pracy za pomocą smartfona z systemem
Android.
● Aplikacja jest darmowa i dostępna w sklepie Google Play, pod nazwą RCPonline.pl - Rejestrator GPS
- aby ją pobrać wystarczy w sklepie Google Play wpisać frazę: rcponline.pl i wybrać poniższą
aplikację:

●

W kilku kolejnych krokach pobieramy, instalujemy i otwieramy aplikację Rejestrator GPS.

Logowanie się do aplikacji
●

Aby zalogować się do aplikacji, należy podać adres e-mail i hasło, a następnie kliknąć ZALOGUJ.

Do logowania w aplikacji używamy tego samego loginu oraz hasła, co do logowania się w panelu.

Uwaga: aby zalogowanie do aplikacji Rejestrator GPS było możliwe, administrator systemu musi wyrazić
na to zgodę. W przeciwnym wypadku otrzymamy komunikat o braku uprawnień.

●

Aby lokalizacja GPS była przypisana do poszczególnego zdarzenia, musimy włączyć Lokalizację GPS
w telefonie. Również transmisja danych powinna być włączona, aby na bieżąco zdarzenia przesyłały
się do panelu. Po każdym włączeniu aplikacji oraz lokalizacji GPS (w telefonie), aplikacja odświeża
lokalizację telefonu. Możemy to również zrobić klikając w dowolnym momencie w okrągłe strzałki.
Odczytana przez aplikację lokalizacja jest wyświetlana na ekranie.

Rejestrowanie czasu pracy w aplikacji.
●

Rejestrowanie zdarzeń i wybór projektu odbywa się analogicznie jak w panelu - poprzez wybór
poszczególnych ikon (opcjonalnie również nazwy projektu).

●

Ustawienia aplikacji Rejestrator GPS dostępne są po kliknięciu ikony w prawym górny rogu.

●

Aby podczas rejestracji czasu pracy, możliwe było wybranie zdefiniowanych projektów, należy
zaznaczyć Projekty w menu Ustawienia.

●

Podczas wybierania zdarzeń aplikacja od razu informuje użytkownika jakie zdarzenie zostało wybrane
oraz czy zdarzenie zostało wysłane.

W przypadku braku włączonej transmisji danych, zdarzenia wygenerowane w aplikacji mobilnej zostaną
wysłane automatycznie przy ponownym uruchomieniu transmisji danych w telefonie.

