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®

 

ProxerNet ProxerWeb 

Webes mozgásadat-szerkesztés modul  

Jelenléti ív lekérése, módosítási tervezetek létrehozása dolgozók 

számára 

 

 

A ProxerNet szoftver munkaidő-nyilvántartáshoz kapcsolódó, azt kiegészítő ProxerWeb moduljában a 

dolgozók egy webes felületen tudják megtekinteni jelenléti ívüket. 

A felület a következő funkciókat támogatja: 

• Tetszőleges időszakra vagy konkrét hónapra lehet lekérni a jelenléti ívet 

• Módosítási tervezeteket lehet létrehozni (új blokkolás, blokkolás módosítás, törlés) 

• Megjegyzést lehet fűzni a havi jelenléti ívhez 

 

A jelenléti ív alján található a jelmagyarázat. Részletesebb ismertetés a következő szakaszban 

olvasható. 
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Lekérdezés 

A lekérdezés felületet a Jelenléti ív füllel hozhatjuk elő. Alapértelmezetten az aktuálisan megkezdett 

hónap töltődik be. 

Az alábbi képen látható módon állíthatunk be hónapot vagy tól-ig dátumot a lekérdezéshez. A 

lekérdezést az „Lekérdezés” gomb megnyomásával indíthatjuk újra. 

 

 

Módosítási tervezetek létrehozása 

Módosítási tervezeteket a blokkolásoknál megjelenő linkekkel tudunk létrehozni. A törlés, módosítás 

és új létrehozás mind egy új módosítás tervezetként jön létre a rendszerben. 

  

 

Ezeket a módosítási tervezeteket egy vagy több kijelölt személy hagyhatja jóvá, a jóváhagyással 

rögzül véglegesen egy-egy módosítás. A módosítási javaslatokhoz megjegyzés fűzhető, melyet a 

jóváhagyásra jogosult személy megtekinthet. 
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A módosítási tervezettel ellátott bejegyzések egy zöld T jelzést kapnak: 

 

A módosítási tervezeteink összesítve megtekinthetők és egyenként visszavonhatók a Módosításaim 

fül alatti felülettel. A módosítások visszavonására a jóváhagyásig van lehetőség: 

 

 

 

 

A már kezelt módosítási javaslatok állapota megtekinthető a Kezelés eredménye oszlopban 

(jóváhagyott, elutasított), illetve a kezelés dátuma és a kezelő személy neve is látható. 
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A már jóváhagyott módosítási javaslatoknál a jelenléti íven piros M jelzés látható: 

 

Ha szemmel láthatóan hiányoznak bejegyzések az adott nap, akkor segítségünkre lehet az adott nap 

összes mozgását megjelenítő ablak, amely a Több oszlopban lévő zöld nyílra kattintva érhető el. 

 

 

 

Megjegyzések írása 

Az adott hónaphoz tetszőleges megjegyzést fűzhetünk. Ezt többek között a jelenléti ív módosításának 

tervezeteit jóváhagyó személy fogja látni. 

A jelenléti ív végén azonnali összesítés látható a munkaidő adatokról (ledolgozandó, ledolgozott órák, 

ebédidő, szabadság, balansz stb.). 
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