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Základní informace a nastavení 

Mobilní aplikace je zjednodušená varianta webové aplikace Aktion CLOUD. Aplikace slouží pro 

evidenci pracovní doby a uživatel může ručně zadávat průchody, prohlížet svůj osobní výkaz, 

vzdáleně ovládat konkrétní snímače, kontrolovat přítomnost zaměstnanců a časy posledních 

průchodů. U každého průchodu realizovaného pomocí mobilní aplikace se ukládá GPS pozice, díky 

které je možné zobrazit geografickou polohu mobilního zařízení v době zadání průchodu. Mobilní 

aplikaci si můžete stáhnout v obchodě Google Play pro OS Android, v Appstore pro iOS a ve 

Windows Store pro Windows 10 Mobile. Do vyhledávače zadejte „Docházkový systém Aktion" 

(nebo pouze „Aktion"). 

Nastavení přístupu 

Aby se mohl pracovník přihlásit do mobilní aplikace na svém zařízení, je nutné mu vyplnit ve 

webové aplikaci Aktion CLOUD (v Údajích osoby) emailovou adresu (přihlašovací jméno) a heslo. 

Dále musí mít oprávnění prohlížet svoje docházková data přes webovou nebo mobilní aplikaci. 

Provedete zaškrtnutím možnosti „Přístup do webové a mobilní aplikace". 

 

Obr.  1: Nastavení přístupu 

  

https://cloud.aktion.cz/
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Registrace docházky 

Pokud má mít pracovník možnost registrovat pracovní dobu na svém telefonu pomocí mobilní 

aplikace Aktion, musí být zaškrtnuta možnost „Mobilní aplikace" (agenda Osoby – detail osoby) 

v sekci Registrace docházky. 

 

Obr.  2: Registrace docházky 

Editace vlastní docházky 

V případě, že má mít pracovník možnost editovat nebo ručně vkládat svoje docházková data přes 

web nebo mobilní aplikaci, musí mít navíc povoleno právo „Editovat vlastní docházku". 

 

Obr.  3: Editace vlastní docházky  
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Ovládání z mobilní aplikace 

Pracovník může také vzdáleně ovládat vybrané snímače ze svého telefonu. Oprávnění pro 

vzdálené ovládání konkrétního snímače zadáme v agendě Osoby (detail osoby – sekce Práva na 

snímače) ve sloupci „Ovládat z Mobilní app". 

 

Obr.  4: Ovládat z mobilní aplikace 
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Konfigurace mobilní aplikace 

V agendě Konfigurace (záložka Konfigurace mobilní aplikace) lze nastavit zastoupení 

jednotlivých tlačítek (přerušení pracovní doby), které budou v mobilní aplikaci. Na výběr jsou 

celkem dvě možnosti – Výchozí a Vlastní. Výchozí zobrazuje většinu mzdových složek, které jsou 

v CLOUDu dostupné. Vlastní umožňuje některé složky vypnout. Nastavením mobilní aplikace 

nastavujete zároveň i SW terminál, který je dostupný ve webové aplikaci na výchozí stránce 

(pokud je v detailu osoby přiřazen docházkový předpis a povolena registrace docházky „Mobilní 

aplikace"). 

 

Obr.  5: Konfigurace mobilní aplikace 
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Instalace a přihlášení 

Mobilní aplikaci stáhnete z Google Play/Appstore/Windows Store. Do vyhledávače zadejte 

„Docházkový systém Aktion" (nebo pouze „Aktion"). 

 

Obr.  6: QR kódy pro stažení aplikace 

1. Stáhněte, nainstalujte a spusťte aplikaci „Docházkový systém Aktion". 

2. Po spuštění aplikace zvolte způsob připojení CLOUD SERVER. 

 

Obr.  7: Úvodní obrazovka 
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3. Vyplňte své přihlašovací jméno (email), heslo a stiskněte tlačítko Přihlásit. 

 

Obr.  8: Přihlašovací obrazovka 

Přihlašovací údaje je možné zapamatovat pro zjednodušení příštího přihlášení.  
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Použití aplikace 

K ovládání aplikace slouží dolní menu, které obsahuje jednotlivé agendy. Každá agenda je 

umístěna na samostatné kartě. Dolní menu umožňuje přepínání mezi kartami. 

 

Obr.  9: Menu mobilní aplikace 

Docházka 

Na kartě Docházka lze realizovat veškeré průchody (příchod do práce, odchod z práce, oběd, 

služební cesta, dovolená, atd.). Průchod se zadá jednoduše kliknutím na důvod odchodu (příchod). 

Karta obsahuje jednotlivé položky, které jsou nadefinované ve webové aplikaci Aktion CLOUD 

v agendě Konfigurace a záložce Konfigurace mobilní aplikace (viz obr. 5). V dolní části karty je 

k dispozici přehled o uskutečněných průchodech.  

    

Obr.  10: Karta Docházka a Výkaz 

Výkaz 

V pravém horním rohu karty Docházka lze kliknutím na tlačítko „Výkaz" otevřít detail pracovního 

výkazu, kde jsou zobrazena souhrnná data zaměstnance z daného měsíce. 
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Lidé 

Karta Lidé zobrazuje přítomné osoby na pracovišti. Pomocí této karty lze kontrolovat aktuální 

přítomnost zaměstnanců a čas posledního příchodu. V případě více pracovišť je za každým 

jménem zaměstnance v závorce napsáno jméno pracoviště.  

 

Obr.  11: Karta Lidé – přítomnost 

Telefonní číslo v seznamu přítomných osob 

Přímo z mobilní aplikace je možné vytáčet telefonní čísla, synchronizace probíhá s polem 
„Mobilní telefon" z detailu osoby (záložka Doplňující údaje). V případě, že není tato položka 
vyplněna, aplikace použije telefonní číslo z pole „Telefon". Osoby, u kterých tento symbol není, 
nemají vyplněná pole „Mobilní telefon" a „Telefon" v detailu osoby. Kliknutím na symbol    
začnete vytáčet telefonní číslo dané osoby. 

Funkce je nyní dostupná pouze pro zařízení s OS Android.  
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Ovládání 

Karta slouží pro ovládání snímačů, které podporují a mají aktivovanou funkci Přímé ovládání (viz 

obr. 13). Díky této kartě je tedy možné vzdáleně pomocí snímače otevírat kanceláře, sklady, 

garáže, atd. Otevření provedete kliknutím na název snímače, u kterého chcete dveře otevřít. Po 

kliknutí se objeví obrazovka s názvem snímače a tlačítkem „Otevřít".  

Nastavení oprávnění pro ovládání snímačů provedete podle podkapitoly Ovládat z mobilní 

aplikace. 

Tato funkce je nadřazena nastaveným přístupovým oprávněním. 

 

 

  

Obr.  12: Karta Ovládání 
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Pro ovládání dveří, bran, atd. pomocí mobilní aplikace Aktion CLOUD musí být na místě 

nainstalováno zařízení z řady eSeries – eReader, eSmartReader nebo eXpander. 

 

Obr.  13: Ovládání – mobilní aplikace 

Možnost přímého ovládání snímače nastavíte v agendě Nastavení HW, v detailu daného snímače 

(adresového bodu). 

 

Obr.  14: Nastavení přímého ovládání 
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Události 

Agenda Události bude přidána do příští verze aplikace. 

Nastavení 

V kartě Nastavení můžete nastavit kódový zámek ovládání, odhlásit se z aplikace a zjistit 

stávající verzi aplikace. 

Kódový zámek ovládání  

Ovládání adresových bodů (snímačů) z mobilní aplikace lze zabezpečit Kódovým zámkem. 

Uživatel nastaví čtyřmístný PIN a tento kód je vyžadován při každém pokusu o změnu stavu na 

zařízení. 
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GPS pozice 

Ke každému průchodu, který byl realizován pomocí mobilní aplikace, lze zobrazit geografickou 

polohu mobilního zařízení v době, kdy došlo k zadání průchodu (v aplikaci Google Maps). GPS 

pozice je viditelná ve webové aplikaci v osobním výkazu zaměstnance (záložka Průchody a akce, 

záložka Denní data) a v událostech. Položka GPS přesnost udává poloměr přesnosti (v metrech). 

 

Nastavení zobrazení 

1. Otevřete osobní výkaz konkrétní osoby a přepněte na záložku Průchody a akce. 

 

Obr.  15: Záložka Průchody a akce 
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2. Najeďte kurzorem myši na symbol šipky vedle tlačítka Zobrazení a klikněte na tlačítko 

Nastavit rozložení tabulky. 

 

Obr.  16: Nastavení rozložení tabulky 

3. Vyplňte Název zobrazení, vyberte položku GPS pozice ze sekce Dostupné sloupce a 

klikněte na tlačítko Přidat. 

 

Obr.  17: Nastavení zobrazení 
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4. Zobrazení uložte stisknutím tlačítka Uložit. 

 

Obr.  18: Nové zobrazení GPS 

Zobrazení GPS polohy mobilního zařízení 

Varianta 1 

1. Otevřete osobní výkaz konkrétní osoby a přepněte na záložku Průchody a akce. 

2. U průchodu, který chcete ověřit, klikněte na položku Mapa ve sloupci GPS pozice. 

 

Obr.  19: Průchody a akce – GPS 

3. Ověřte geografickou polohu záznamu (průchodu) v aplikaci Google Maps. 
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Obr.  20: Mapa s označenou GPS pozicí 
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Varianta 2 

1. Otevřete osobní výkaz konkrétní osoby a přepněte na záložku Denní data. 

2. Umístěte kurzor myši v daném dnu na sloupec Začátek/Konec. 

3. U průchodu, který chcete ověřit, klikněte na položku Mapa. 

 

Obr.  21: Denní data – GPS 

4. Ověřte geografickou polohu záznamu (průchodu) v aplikaci Google Maps (viz obr. 19). 
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Varianta 3 

1. Otevřete agendu Události. 
2. U průchodu, který chcete ověřit, klikněte na položku Mapa ve sloupci GPS pozice. 

 

Obr.  22: Události – GPS 

3. Ověřte geografickou polohu záznamu (průchodu) v aplikaci Google Maps (viz obr. 19).  
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