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ICP 1001 - Internetowy Czas Pracy to  samodzielne, gotowe do użycia urządzenie służące do rejestracji 
czasu pracy, na którym zainstalowana jest webowa aplikacja RCP Madar. 

Zasada działania urządzenia ICP 1001

• Urządzenie  pracuje  niezależnie,  co  oznacza,  że  zapis  wejść 
i wyjść  odbywa  się  niezależnie  od  tego,  czy  jest  podłączone  do 
internetu, czy nie. 

• Każdy pracownik otrzymuje własną kartę RFID, za pomocą której 
rejestruje  każde  swoje  przyjście  bądź  wyjście  z  pracy.  Czytnik 
zbliżeniowy  RFID  w  momencie  wykrycia  pojawienia  się  w  jego 
zasięgu karty RFID automatycznie ją odczytuje i zapisuje do bazy. 

• Rejestracja  wyjść  i  wejść  odbywa  się  na jednym  czytniku 
RFID. Rodzaj potwierdzany jest przez mignięcie diody LED zielonej 
(przy wejściu) lub czerwonej (przy wyjściu).

• Dane  o  czasie  pracy  z  urządzenia  można  wczytać  do  programu 
MADAR  7 oraz  Personal  Madar.  Identyfikacja  pracowników 
następuje według numeru RCP bądź karty RFID.

Możliwości programu RCP Madar

• Baza pracowników - umożliwa rejestrację pracowników, danych 
identyfikacyjnych i adresowych. 

• Stan  obecności -  raport,  którzy  pracownicy  aktualnie  pracują. 
Zestawienie zawiera m.in. dokładną godzinę rozpoczęcia pracy oraz 
łączny przepracowany czas w danym dniu.

• Zestawienie czasu pracy - przedstawia m. in. godzinę przyjścia 
i wyjścia,  czas  pracy,  godziny  nocne  przepracowane  w  kolejnych 
dniach  oraz  ilość  godzin  nadliczbowych.  Możliwe  jest  także 
zestawienie wyjść służbowych.

• Eksport danych – do systemów kadrowo – płacowych.

Korzyści wdrożenia ICP 1001
• automatyczne i precyzyjne 

rozliczanie nawet skomplikowanych 
systemów organizacji pracy: pracy 
zmianowej, nadgodzin, godzin 
nocnych,

• stała kontrola dzięki systemowi 
raportów, z każdego miejsca przez 
internet,

• wyeliminowanie niepożądanych 
wejść i wyjść personelu lub osób 
trzecich,

• precyzyjne określenie stanu 
osobowego w wypadku zagrożeń 
i potrzeby ewakuacji.

Informacje o produkcie

Nazwa ICP 1001

Opis Rejestracja Czasu Pracy

Producent MADAR Sp. z o.o.

Interfejs Port Ethernet
Obsługa programu – przez 
przeglądarkę

Dokumentacja Instrukcja obsługi: krótka 
dołączona do zestawu 
ICP1001
Instrukcja do pobrania 
icp1001.pdf 

Pomoc 
techniczna

Mail: madar@madar.com.pl
Tel. (32) 278-66-65

mailto:madar@madar.com.pl
http://madar.com.pl/demo/icp1001.pdf

