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1 O informačním systému Cygnus 

Informační systém Cygnus (dále jen IS Cygnus) je určen pro osobní počítače 

s operačním systémem Microsoft Windows. IS Cygnus plně podporuje sdílení dat 

prostřednictvím síťového provozu. Základní program (rozcestník) umožňuje 

zálohování, obnovu dat ze zálohy, aktualizaci z internetu, nastavení uživatelských 

účtů a přístupových práv. Další funkčnost je rozšiřována následujícími moduly. Více informací o 

modulech najdete na stránkách www.iscygnus.cz.  

 

1.1 Modul – Sociální část 

Modul Sociální část umožňuje komplexně evidovat klienty (dospělé i děti), pobývající 

v zařízení. Kromě aktuálních a bývalých klientů lze evidovat i žadatele. O každém 

klientovi lze vést detailní informace, zahrnující základní údaje, adresy, kontaktní 

osoby aj. Dále umožňuje stanovit předpis úhrady, vypočítat vratky za nepřítomnost, 

vést finanční a hmotná depozita, zpracovat výplatní listinu důchodů, vyúčtování klienta a mnoho 

dalšího. Modul je určen pro sociální pracovníky. 

 

FUNKČNOST A VLASTNOSTI 

 

 Evidence aktuálních a bývalých klientů vč. jejich osobních údajů, adres, kontaktů atd. 

 Evidence žadatelů včetně bodového hodnocení dle vlastních kritérií 

 Stanovení předpisu úhrady pro dospělé klienty a děti do 18 let ve variantách celoročního, 

týdenního nebo denního pobytu, výpočet pro přechodné pobyty. Nástroj pro hromadnou 

valorizaci důchodů, hromadný přepočet úhrad při změně číselníků aj. 

 Možnost vygenerovat smlouvu o poskytování služeb na základě vlastních šablon ve Wordu 

 Nástroj Přehled přítomnosti umožňuje hromadné zadávání nepřítomnosti (celodenní i částečné) 

a hlášení počtu strávníků do modulu Stravovací část 

 Výpočet celodenních i částečných vratek za nepřítomnost 

 Evidence finančních depozit klientů (peněžní depozita, vkladní knížky, osobní účty aj.) s 

možností vedení depozitních pokladen. Nástroje na hromadné zadávání dokladů. Tisk 

pokladních dokladů, inventur, výkazů příjmů a výdajů, pokladních deníků, uzávěrek aj.  

 Evidence hmotných depozit klientů. Tisk inventur, vyřazovacích protokolů aj. 

 Efektivní nástroj pro zpracování hromadné výplatnice důchodů. Automatické vytvoření 

pokladních dokladů a plateb do vyúčtování 

 Evidence fakultativních služeb a doplatků za léky 

 Nástroj pro vyúčtování klientů zahrnující předpisy a platby za úhradu (lze dělit na bydlení a 

stravu), platby příbuzných, příspěvek na péči, fakultativní služby, doplatky za léky, přídavek na 

dítě 
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 Možnost ukládání libovolných dokumentů, obrázků a záznamů na kartu klienta 

 Možnost generovat dokumenty na základě šablony ve Wordu 

 Rozsáhlé nastavení modulu umožňuje přizpůsobení vlastním podmínkám 

 Možnost editovat všechny sestavy ve Wordu, export dat do Excelu 

 Import plateb z elektronického bankovnictví, import doplatků za léky, export vratek do 

programu Pošta 2002, export plateb z výplatnice na kompatibilní médium ČS aj. 

 Podklady pro statistické vykazování dat, tisky, přehledy a mnoho dalšího 

 

1.2 Modul – Dokumentace klienta 

Modul Dokumentace klienta umožňuje vedení ucelené sociální a ošetřovatelské 

dokumentace o klientech. Navazuje na modul Sociální část, se kterým sdílí informace 

o klientech. V modulu můžete vytvářet formuláře dokumentace, sestavovat a 

hodnotit individuální plán, sestavovat a realizovat plán péče, plán rizik a 

ošetřovatelský plán, sledovat příjem stravy, objednávat INKO pomůcky a mnoho dalšího. Pro sledování 

objemu poskytnuté péče lze využít přenosné terminály na čárový kód. Modul je vhodným nástrojem 

pro naplnění standardu kvality č. 5 (Individuální plánování průběhu sociální služby). Na tvorbě se 

autorsky podílí PhDr. Marie Hermanová, lektorka akreditované vzdělávací agentury CURATIO. Modul je 

určen pro všeobecné sestry, sociální pracovníky a pracovníky sociální služby. 

 
FUNKČNOST A VLASTNOSTI 
 

 Osobní údaje jsou zpřístupněny z modulu Sociální část, navíc evidence klíčových pracovníků, 

kontaktních osob, lékařů, diagnóz klienta aj. Evidence záznamů o nahlížení do dokumentace 

 Formuláře dokumentace ve formě dotazníků (První kontakt, Anamnéza, Barthelův a 

Neuromentální index, Záznam o průběhu adaptace, Překladová zpráva, Nutriční anamnéza, 

MNA®-SF a další) 

 Individuální plány umožňující evidenci přání klienta s možností rozpracování a stanovení kroků 

k jejich naplnění, evidence záznamů o realizaci cílů 

 Plánování péče pomocí průvodce v souladu s přílohou č. 2 vyhlášky 505 / 2006 Sb. 

Předvyplněné číselníky příznaků, cílů a činností pro většinu služeb sociální péče (DS, DZR, 

DOZP, Denní a týdenní stacionáře, Chráněné bydlení, Centra denních služeb, Odlehčovací 

služby, Pečovatelská služba aj.) 

 Možnost realizace činností z plánu péče pomocí přenosných terminálů na čárový kód nebo 

hromadným zadáváním v programu, podklady pro statistické vykazování dat na MPSV, možnost 

vyúčtovat péči v modulu Sociální část 

 Sestavení ošetřovatelského plánu pomocí průvodce nabízí více než 40 diagnóz dle taxonomie 

NANDA – I 
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 Možnost realizace intervencí z ošetřovatelského plánu (terminály na čárový kód, hromadné 

zadávání) s návazností na vykázání výkonů do modulu Vykazování na ZP, tisk realizace 

ošetřovatelských plánů 

 Plány rizik jako součást plánů péče nebo ošetřovatelských plánů 

 Plánovací kalendář umožňující plánovat intervence z ošetřovatelského plánu vč. ordinace 

lékaře, přehled naplánovaných intervencí na jednotlivé dny 

 Možnost sledovat individuální nutriční potřeby a preference každého klienta 

 Evidence záznamů a hodnocení péče s možností rozlišit sociální a zdravotní záznamy, přehled 

všech záznamů za jeden den (denní hlášení) 

 Možnost ukládání libovolných dokumentů, obrázků a záznamů na kartu klienta 

 Možnost generovat dokumenty na základě šablony ve Wordu 

 Nastavení přístupových práv pro odlišení přístupu k informacím jednotlivých typů uživatelů 

(všeobecná sestra, sociální pracovník, PSS) 

 Možnost připomínání termínů kontrol jednotlivých plánů a formulářů při spuštění modulu 

 Možnost objednávat inkontinenční pomůcky a řešit případné doplatky za tyto pomůcky 

 

1.3 Modul – Vykazování na Zdravotní pojišťovny 

Modul Vykazování na ZP umožňuje pořizovat a vykazovat výkony odborností 913, 

004, 902 a 925 na zdravotní pojišťovny. Navazuje na modul Sociální část, se kterým 

sdílí informace o klientech a modul Dokumentace klienta, ze kterého umožňuje 

vykázat zdokumentované intervence. Obsahuje nástroje na hromadné pořizování 

výkonů, kopírování a tisk poukazů ORP i DP, vyúčtování cest, tvorbu faktur a mnoho dalšího. Modul je 

určen pro všeobecné sestry. 

 

FUNKČNOST A VLASTNOSTI 
 

 Pořizování výkonů odborností 913, 004, 902 a 925 dle datového rozhraní VZP 

 Nástroje na hromadné zadávání výkonů, editace výkonů v přehledné tabulce 

 Možnost načtení zdokumentovaných intervencí z modulu Dokumentace klienta 

 Evidence a tisk poukazů ORP a DP, hromadné kopírování mezi měsíci, hromadný tisk. Načítání 

diagnóz a ordinace léků z modulu Dokumentace klienta 

 Vyúčtování cestovních náhrad 

 Vykázání výkonů a vytvoření faktur pomocí jediného tlačítka 

 Hromadný nástroj na uložení dávek na diskety, tisk průvodních listů a faktur 

 Kontroly správnosti pořízených dat – maximální četnost výkonů, kontrola rodných čísel, 

správnost diagnóz, IČZ, IČP, územní pracoviště aj. 

 Možnost pořizovat data na oddělených pracovištích a vykázat na jednu fakturu 

 Opravné dávky, zpětné dovykázání výkonů 
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 Aktualizace číselníků VZP 4 × do roka 

 Tisky, přehledy, statistiky a mnoho dalšího 

1.4 Modul – Stravovací část 

Modul Stravovací část je komplexním nástrojem na vedení stravovacího provozu. 

Umožňuje normovat receptury jídel, sestavovat jídelní lístky, rozbory a výdejky, které 

lze následně jednoduše odepsat ze skladu potravin v modulu Sklady. Dále nabízí 

nástroje na objednání stravy pro zaměstnance a cizí strávníky, vyúčtování stravného 

včetně tisku stravenek a pokladních dokladů, sledování spotřeby a stravovacích norem, nutričních 

hodnot jídelních lístků a mnoho dalšího. Modul umožňuje načítat počty porcí klientů z modulu Sociální 

část, dále lze využít stravovací systém pro zautomatizování objednávání a vydávání jídel. S modulem 

Dokumentace klienta sdílí informace o stravovacích omezeních klientů. Modul je určen pro vedoucí 

stravovacích provozů a nutriční terapeuty. 

 
FUNKČNOST A VLASTNOSTI 
 

 Číselník jídel a receptur, normování receptur vč. možnosti hromadného zadání 

 Tvorba jídelních lístků, možnost více variant pro každý druh jídla. Rozbor dle jednotlivých diet 

strávníků dle ceny nebo nutričních hodnot 

 Hromadné zadání počtu strávníků s možností načtení porcí z modulu Sociální část (počty 

klientů) a nástroje Objednávka stravy (zaměstnanci a cizí strávníci) 

 Vystavení jedné nebo více výdejek pro každý jídelní lístek, úprava výdejek – vložení suroviny 

nebo celého jídla, odebrání položek výdejky, zarovnání množství dle minimálního výdeje. 

Výdejky lze odepsat ze skladu potravin 

 Sledování nutričních hodnot jídel, jídelních lístků, rozbory dle druhů jídel, diet, za období aj. 

Obsahuje číselník nutričních hodnot pro cca 500 základních potravin 

 Kontrola jídelního lístku na stravovací omezení klientů 

 Vytvoření vlastních kategorií (diet) strávníků, zadání stravovacích norem pro jednotlivé druhy 

jídel 

 Denní sledování skutečné spotřeby a stravovacích norem 

 Objednávky stravy pro zaměstnance a cizí strávníky s návazností na stravovací systém 

(objednávkový a výdejní terminál) 

 Možnost porovnání objednávek zaměstnanců s jejich docházkovými výkazy v modulu 

Zaměstnanci (stravovací povinnost) 

 Vyúčtování stravného zahrnující předpisy a platby, převody mezi měsíci, hromadné nástroje, 

tisk pokladních dokladů, stravenek, podkladů pro vyúčtování aj. 

 Vytváření měsíčních uzávěrek, případné zrušení uzávěrek beze ztráty dat 

 Tisk výdejek potravin, rozpisů pro kuchaře, jídelních lístků, rozborů nutričních hodnot, přehledů 

stravovacích norem a skutečných spotřeb a mnoho dalšího 
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1.5 Modul – Sklady 

Modul Sklady umožňuje evidenci libovolného počtu skladů metodou průměrných cen. 

Modul obsahuje nástroje pro snadné zadávání příjemek a výdejek, uzávěrky, tisk 

výkazů, inventur a uzávěrek a mnoho dalšího. V rámci informačního systému je 

zejména používán sklad potravin, z jehož položek jsou tvořeny receptury v modulu 

Stravovací část a ze kterého lze automaticky odepisovat výdejky. Modul je určen pro vedoucí skladů a 

vedoucí stravovacích provozů. 

 

FUNKČNOST A VLASTNOSTI 
 

 Neomezený počet skladů vedených metodou váženého aritmetického průměru 

 Položky lze evidovat v cenách včetně DPH i bez DPH 

 Jednoduchý nástroj na hromadnou správu dokladů – rychlé vytvoření příjemky a výdejky, 

oprava, smazání i tisk 

 Automatické číslování příjemek, výdejek a skladových karet. Možnost nastavit vlastní formát 

číselných řad, zvláštní číselná řada pro příjemky a výdejky 

 Číselník dodavatelů a příznaků pro rozdělení výdejů 

 Položky skladu lze dělit na podsklady, možnost sledování skladovací doby, minimální a 

maximální zásoby 

 Vytváření měsíčních uzávěrek, případné zrušení uzávěrek beze ztráty dat 

 Možnost sledování výdejů na nákladová střediska, export do účetnictví 

 Tisk výkazů, inventur, přehledu příjmů a výdejů, příjemek a výdejek, skladovacích dob a 

mnoho dalšího 

 

1.6 Modul – Majetek 

Modul Majetek umožňuje evidovat dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek a drobné 

majetky. U dlouhodobého majetku je možné hromadně uplatňovat účetní odpisy, 

tisknout zařazovací a vyřazovací protokoly, místní seznamy, odpisové plány, 

uplatněné odpisy atd. Drobný majetek lze jednoduše zařazovat i vyřazovat pomocí 

hromadného nástroje. Modul je určen pro pracovníky správy majetku. 

 
FUNKČNOST A VLASTNOSTI 
 

 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, dělený na odepisovaný a neodepisovaný, vlastní 

nastavení názvů a finančních hranic 

 Možnost hromadného uplatnění účetních odpisů (ročně, pololetně, čtvrtletně, měsíčně) 

 Rozdělení vlastního a svěřeného majetku 

 Libovolný počet skupin drobných majetků, vlastní nastavení názvů a finančních hranic 

 Hromadný nástroj na pořizování a vyřazování drobného majetku 
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 Automatické číslování inventárních čísel. Možnost nastavit vlastní formát číselných řad, zvláštní 

číselná řada pro každou skupinu majetku 

 Zodpovědné osoby lze vybírat ze zaměstnanců, kteří jsou vedeni v modulu Zaměstnanci 

 Možnost ukládání libovolných dokumentů, obrázků a záznamů na kartu majetku 

 Číselníky středisek, místností, tříd, druhů, odpisových skupin atd. 

 Export do Wordu – Zařazovací a Vyřazovací protokol, Karta majetku aj. 

 Tisk inventurních soupisů, místních seznamů, přesunů majetku, odpisových plánů, uplatněných 

odpisů a mnoho dalšího 

 

1.7 Modul – Zaměstnanci 

Modul Zaměstnanci umožňuje komplexně evidovat zaměstnance pracující v zařízení. 

O každém zaměstnanci lze vést detailní informace, zahrnující osobní údaje, kontakty, 

adresy apod. Modul dále umožňuje plánovat služby v nepřetržitém / směnném 

provozu s návazností na zpracování a vyhodnocení docházky a tvorbu podkladů pro 

zpracování mezd. Pro sledování skutečné docházky zaměstnanců lze využít docházkové čtečky na 

otisky prstů nebo čipy. Dále program nabízí nástroje na hodnocení zaměstnanců, stanovení 

vzdělávacích potřeb, tvorbu individuálních vzdělávacích plánů, vzdělávacího harmonogramu organizace 

a sledování požadavků na vzdělávání jednotlivých zaměstnanců. Modul je vhodným nástrojem pro 

naplnění standardu kvality č. 10 (Profesní rozvoj zaměstnanců). Na tvorbě se autorsky podílí PhDr. 

Marie Hermanová, lektorka akreditované vzdělávací agentury CURATIO. Modul je určen pro vedoucí 

pracovníky a mzdové účetní (PAM). 

 

FUNKČNOST A VLASTNOSTI 
 

 Tvorba rozpisů služeb v nepřetržitém / směnném provozu pomocí tříúrovňového modelu – 

dlouhodobý plán, měsíční plán, skutečná docházka 

 Efektivní plánování nerovnoměrně rozvržené pracovní doby v rámci vyrovnávacího období, 

snadné generování směn na základě šablon s ohledem na minimální obsazenost směn 

 Výpočet měsíčních fondů, přenosů mezi měsíci, statistiky, upozornění na rozpory se zákoníkem 

práce aj. 

 Možnost použití docházkových čteček pro stanovení skutečné docházky zaměstnanců, vč. 

porovnání s měsíčním plánem. Součástí je samostatný modul pro automatické stahování dat ze 

čteček Cygnus – Monitor 

 Snadné zpracování a vyhodnocení docházky zaměstnanců, tvorba podkladů pro zpracování 

mezd (příplatky za víkendy, noční, svátky, dovolené, nemoci atd.) 

 Možnost úpravy měsíčních výkazů, zadávání absencí, uznávání přesčasů, uzamykání 

zpracovaných dnů, ruční oprava vypočtených hodnot 
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 Vlastní nastavení pracovních skupin a směn dle provozních podmínek (fond, zaokrouhlování, 

tolerance, časy a délky směn, přestávky, dělení příplatků…), automatické odečítání přestávek 

 Tisk měsíčních výkazů, celkové a souhrnné sestavy, záznamy ze čtečky, přehled přítomných 

zaměstnanců aj. 

 Export dlouhodobého plánu a měsíčních výkazů do mzdových programů (Vema, Gordic aj.) 

 Hodnocení zaměstnanců dle 16 kritérií ve třech úrovních – sebereflexe, mezi kolegy a přímým 

nadřízeným 

 Sestavení vzdělávacích potřeb zaměstnanců a stanovení osobních cílů 

 Jednoduchá tvorba individuálních vzdělávacích plánů a vzdělávacího harmonogramu organizace 

pomocí hromadného nástroje 

 Evidence naplnění zákonných požadavků na vzdělávání zaměstnanců (hodiny / kredity), vč. 

sledování nákladů na jejich vzdělávání 

 Možnost ukládání libovolných dokumentů, obrázků a záznamů na kartu zaměstnance 

 Evidence osobních ochranných pracovních pomůcek zaměstnanců 

 Evidovaní zaměstnanci jsou sdíleni s moduly Dokumentace klienta, Stravovací část a Majetek a 

jsou použiti při nastavení přístupových práv k celému systému 

 Nastavení přístupových práv pro vedoucí úseků umožňuje zpracovat agendu pouze svých 

podřízených 

 Evidence preventivních lékařských prohlídek zaměstnanců 

 Podklady pro statistické vykazování dat, tisky, přehledy a mnoho dalšího 

 

1.8 Modul – Manažerská část 

Modul Manažerská část umožňuje přehledně zobrazit v tabulkách a grafech 

statistické informace o stavu, provozu a ekonomice zařízení z dat, která se vedou 

v rámci informačního systému Cygnus. Dále zobrazuje informace o využití funkcí 

jednotlivých modulů či upozornění na slabá místa systému. Součástí modulu 

Manažerská část je i nástroj na jednoduchou, pohodlnou a přehlednou přípravu dat pro statistické 

vykázání dat na MPSV. Nástroj splňuje metodické pokyny MPSV a rozhraní pro elektronický přenos 

dat. Modul je určen pro ředitele a vedoucí zařízení. 

 

FUNKČNOST A VLASTNOSTI 
 

 Příprava a export dat v elektronické formě pro statistické výkazy na MPSV – informace jsou 

čerpány z modulů Sociální část, Dokumentace klienta a Zaměstnanci 

 Informace o využívání jednotlivých modulů, jejich nástrojů a funkcí, přehledy, statistiky a grafy 

 Informace z modulu Sociální část – počty klientů a jejich členění dle středisek a služeb, přehled 

nástupů a ukončení, obložnost, narozeniny klientů, informace o úhradách klientů za pobyt, 

doplatky příbuzných, neuhrazené částky, rozdělení a výše příspěvků na péči aj. 
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 Informace z modulu Dokumentace klienta – informace o využití jednotlivých částí modulu, 

upozornění na nesplnění kritérií standardu kvality č. 5 

 Informace z modulu Vykazování na ZP – fakturované částky na jednotlivé pojišťovny, počty 

vykazovaných klientů, průměrné částky na klienta 

 Informace z modulu Stravovací část – informace o jídelních lístcích, aktuální spotřeba a 

stravovací normy 

 Informace z modulu Sklady – hodnoty jednotlivých skladů, obraty největších dodavatelů ve 

skladu potravin 

 Informace z modulu Zaměstnanci – počty zaměstnanců a jejich členění dle středisek a provozů, 

přehled nástupů a ukončení, narozeniny zaměstnanců. Informace o hodnocení zaměstnanců 

 Upozornění na zálohování, aktualizace systému, nastavení přístupových práv, slabé 

zabezpečení uživatelských hesel aj. 

 

1.9 Modul – Můj Cygnus 

Modul Můj Cygnus je určen pro zaměstnance, kterým umožňuje zadávat a nahlížet na 

data vedená v informačním systému, která jsou pro ně určená. 

 

 
 

 
 

FUNKČNOST A VLASTNOSTI 
 

 hodnocení kolegů 

 náhled na vlastní hodnocení 

 přehled vzdělávacích aktivit zaměstnance 

 náhled rozpisů služeb 

 náhled měsíčních výkazů 

 objednávka stravy 
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1.10 Přenosné terminály 

Přenosné terminály na čárový kód slouží ke sledování množství péče poskytnuté klientům. Realizované 

činnosti jsou průkazně zaznamenány vč. Jména zaměstnance a času jejich provedení. Se záznamy lze 

následně pracovat v modulu Dokumentace klienta. Informace o poskytnuté péči jsou požadované v 

rámci statistického vykazování dat na MPSV. Terminály lze využít i pro sledování realizace 

ošetřovatelských plánů a následné vykázání výkonů na pojišťovny. 

 

 

PRINCIP 

Zaměstnanec po skutečném provedení činnosti u klienta přečte příslušný kód klienta a činnosti z jeho 

plánu. Terminál potvrdí zvukovým i optickým signálem zaznamenání transakce. Do terminálu se uloží 

nový záznam včetně aktuálního časového razítka. Tyto záznamy lze dle potřeby přenést pomocí 

komunikačních prostředků do počítače do modulu Dokumentace klienta, kde dojde k jejich uložení na 

karty příslušných klientů. 

 
FUNKČNOST A VLASTNOSTI 
 

 Průkazné informace o poskytnutí péče klientům, náhrada za papírové archy 

 Záznamy obsahují informace o zaměstnanci, který činnost provedl, vč. časového razítka a 

sériového čísla terminálu 

 Možnost stanovení ceny činností a porovnání s příspěvkem na péči klienta 

 Realizace ošetřovatelských plánů s návazností na vykázání výkonů na zdravotní pojišťovny 

 Podklady pro statistické vykazování dat – počty činností v jednotlivých oblastech základních 

činností a jejich průměrné doby 

 Tisk z pohledu klienta, zaměstnance, činnosti aj. Čárové kódy se tisknou přímo z modulu 

Dokumentace klienta 

 Rychlé čtení kódů, automatické ukládání kódu při přečtení dalšího, zvuková a optická 

signalizace čtení 

 Dobíjecí akumulátor s výdrží cca 100 hodin, nabíjení pomocí komunikačních prostředků 

 Velká kapacita paměti zaručí provoz na dostatečně dlouhou dobu 

 Automatická změna letního / zimního času 

 Vlastní český firmware, jednoduché ovládání 
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1.11 Docházkové čtečky 

Pomocí docházkových čteček můžete zpracovávat skutečnou 

docházku zaměstnanců, vyhodnotit ji a připravit v podobě 

měsíčních docházkových výkazů jako podklady pro zpracování 

mezd. Čtečky zjednoduší zpracování výkazů, zajistí dohled a 

kontrolu nad skutečnou docházkou zaměstnanců, umožní 

porovnat skutečnou docházku s měsíčními plány aj. 

 

PRINCIP 

Zaměstnanec označí tlačítkem příchod, odchod, nebo zvolí jedno z přerušení pracovní doby. Následně 

přiloží svůj prst (čip nebo kartu) k snímači. Čtečka potvrdí zvukovým i optickým signálem správné 

zaznamenání transakce a zobrazí na displeji jméno zaměstnance. Do čtečky se uloží nový záznam 

včetně aktuálního časového razítka. Tyto záznamy jsou na vyžádání (nebo v pravidelných intervalech) 

dávkově staženy do počítače do modulu Zaměstnanci, kde dojde k jejich uložení na karty příslušných 

zaměstnanců. 

 

FUNKČNOST A VLASTNOSTI 
 

 Moderní docházková čtečka s barevným displejem 

 Dva typy čteček – DSi 500 otisky prstů a DSi 400 čipy a karty 

 Velmi rychlá odezva při identifikaci zaměstnance, algoritmus ZK10.0 zaručuje vysokou míru 

správného rozpoznání 

 Čtečka na otisky prstů obsahuje integrovanou čtečku na čipy, takže se vybraní zaměstnanci 

mohou identifikovat čipem nebo kombinací čip + otisk 

 Rozlišení správného / špatného čtení zvukovou a optickou signalizací, na displeji se zobrazí 

jméno zaměstnance, typ transakce a aktuální čas 

 Tlačítka pro označení příchodu a odchodu, 4 druhy přerušení pracovní doby 

 Možnost automatického přepínání výchozího tlačítka (např. ráno příchod, po obědě odchod) 

 Off-line řešení, data se ukládají do paměti, dávkově se stahují do programu, velká kapacita 

paměti zaručí provoz na dostatečně dlouhou dobu 

 Součástí je samostatný modul pro automatické stahování dat ze čteček Cygnus – Monitor 

 Pro přístup do nastavení čtečky je použita administrátorská karta 

 Připojení do datové sítě, čtečky mají pevnou IP adresu 

 Automatická změna letního / zimního času 

 Snadná instalace, pevné přichycení čtečky na zeď pomocí kovového držáku, zabezpečení 

speciálním šroubkem 

 Vlastní český firmware, jednoduché ovládání 
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1.12 Přístupové terminály 

Pomocí přístupových terminálů můžete zabezpečit místnosti, oddělení nebo 

budovy pouze pro autorizované zaměstnance. Dveře se otevírají komfortně 

pomocí otisku prstu bez nutnosti nosit s sebou neustále klíče. Navíc získáte 

přehled, který zaměstnanci a kdy se v místnosti pohybovali.  

 

MOŽNOSTI VYUŽITÍ 
 

Tam, kde se nyní používají klíče pro otevření dveří. Například: 

 zabezpečení sesteren proti přístupu k lékům a dokumentaci 

 zabezpečení oddělení proti útěku klientů 

 zabezpečení vstupu do budovy 

 

FUNKČNOST A VLASTNOSTI 
 

 komfortní a bezpečné řešení řízení přístupů bez nutnosti nosit s sebou klíče 

 vysokorychlostní a spolehlivý algoritmus identifikace zaměstnance 

 stejné otisky jako u docházky DSi 500 – otisky lze mezi zařízeními přenášet 

 nové otisky lze ukládat přímo na terminálu pomocí administrátorské karty 

 propojení s IS Cygnus – modul Zaměstnanci, kde lze terminály nastavovat a zpracovávat data 

 díky integrované čtečce čipů se mohou vybraní zaměstnanci identifikovat pouze čipem nebo 

kombinací čip+otisk 

 otevřít dveře lze jednoduše na dálku přímo z IS Cygnus 

 kovové provedení terminálu vč. krytí IP65, určen i pro venkovní použití 
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1.13 Stravovací systém 

Každý strávník má přiřazené své 

identifikační údaje, kterými mohou být 

otisk prstu nebo čip. Stejné identifikační 

údaje se používají i v rámci docházkového 

a přístupového systému. Otisky prstů lze 

načíst i pomocí stolního identifikátoru. 

 

Po přiložení prstu nebo čipu na senzor 

stravovacího terminálu si strávník na 

dotykovém displeji objedná jídlo na dané 

období, popřípadě zvolí variantu stravy. 

Tato data se automaticky stahují do nástroje Objednávka stravy v modulu Stravovací část, kde je lze u 

zaměstnanců porovnat s docházkou. Data zadaná přímo do IS Cygnus se naopak automaticky 

synchronizují se stravovacím terminálem. 

 

Při výdeji strávník přiloží prst nebo čip na senzor výdejního terminálu. Po identifikaci se na výdejním 

displeji zobrazí název podkategorie strávníka, zvolená varianta a počet objednaných porcí. Na 

výdejním displeji lze kdykoliv zobrazit počty nevydaných porcí. Na stravovacím terminálu lze zobrazit i 

jmenný seznam strávníků, kterým nebylo jídlo ještě vydáno. 

 

FUNKČNOST A VLASTNOSTI 

 Možnost automatického objednávání stravy pro zaměstnance, klienty a cizí strávníky pomocí 

prstu nebo čipu. 

 Sdílení identifikačních údajů zaměstnanců s přístupovým a docházkovým systémem. 

 Strávníci si můžou vybírat až z 9 různých variant jídel přímo z jídelního lístku zobrazeného na 

stravovacím terminálu. 

 Možnost objednávat jídlo až 10 týdnů dopředu i bez vytvořeného jídelního lístku. 

 Lze použít pro více druhů jídel (například obědy, večeře). 

 Výdejní displej zobrazuje podkategorii strávníka, vybranou variantu jídla a počet porcí (celkem 

12 znaků). 

 Znemožnění opakovaných výdejů. 

 Automatická synchronizace terminálů s programem (zvláště vhodné pro nepřetržité provozy). 

 Uzamykání objednávek v předem zvoleném čase. 

 Zobrazení počtu nevydaných jídel na výdejním displeji a seznamu strávníků s nevydaným 

jídlem na stravovacím terminálu. 
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 Stravovací terminál má 7“ barevný dotykový displej pro snadné, intuitivní ovládání a je 

vybaven integrovanou baterií pro případ výpadku proudu. 

 Komunikaci i napájení výdejního terminálu a displeje zajišťuje výdejní směrovač se záložním 

zdrojem. 

 Lze využívat až dvě výdejní místa. 

 Připojení do datové sítě, terminály mají pevnou IP adresu. 

 Snadná instalace celého Stravovacího systému. 

 

2 Nastavení informačního systému 

Okno Nastavení IS umožňuje globální nastavení základních údajů organizace, nastavení 

poskytovaných služeb, nastavení tisku, přidávání uživatelských účtů a jejich správu. (Kde? Úvodní 

rozcestník – tlačítko Nastavení IS)  

 

V sekci Základní údaje organizace 

můžete měnit údaje o organizaci. 

Tyto údaje se budou zobrazovat 

při tisku receptů a zároveň jsou 

výchozím údajem pro klienta, 

který má v kartě klienta 

nastaveno trvalé bydliště Shodné 

s adresou zařízení.  

 

 

 

V sekci Poskytované služby můžete měnit poskytované sociální služby, které poskytujete. 

V sekci Uživatelé a přístupová práva můžete přidávat nové uživatele a nastavit jejich oprávnění.  

V sekci Nastavení tisku můžete měnit údaje, které budou zobrazovány v hlavičkách tiskových sestav. 

V sekci Modul Můj Cygnus lze volit funkčnost, která bude přístupná zaměstnancům. 

2.1 Jak přidat nového uživatele a nastavit přístupová práva? 

Pokud budete chtít přidat 

nového uživatele IS Cygnus, 

je potřeba jej zadat nejprve 

do modulu Zaměstnanci. 

(Kde? Úvodní rozcestník – Modul Zaměstnanci) 
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V okně Přehled zaměstnanců 

klepněte na tlačítko Přidat . 

V otevřeném okně zadejte 

informace o nové osobě a 

potvrďte tlačítkem OK.  

 

Nyní novému uživateli přidělte 

jeho přístupová práva. V okně 

Nastavení IS v sekci Uživatelé a 

přístupová práva klepněte na 

tlačítko Přidat .  

 

V otevřeném okně klepněte na tlačítko Načíst a vyberte osobu ze seznamu zaměstnanců. Dále vyplňte 

přístupové heslo, které musí být minimálně čtyřmístné, a vyberte ze seznamu šablonu práv, kterou 

chcete uživateli přiřadit. Šablona práv určuje, jaká práva k jednotlivým modulům, sekcím a záložkám 

bude uživatel mít.  

 

Dále zvolte typ uživatele. Na výběr máte následující 3 volby:   

Administrátor Uživatel s neomezenými právy (v přehledu uživatelů je zvýrazněn tučným písmem) 

Správce IS Uživatel se všemi právy k IS kromě práva úpravy seznamu uživatelů IS 

Uživatel IS Uživatel se všemi právy k IS kromě práva nastavení IS a registrace modulů 

 

Pro detailní nastavení šablony přístupových práv 

klepněte v horní části okna na záložku Šablony práv.  

 

V okně šablony práv se provádí vlastní nastavení 

přístupových práv k jednotlivým modulům a sekcím. 

Jednu šablonu může využívat více uživatelů. Pokud 

provedete jakoukoliv změnu v šabloně, promítne 

se změna všem uživatelům s touto šablonou.  
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Pomocí tlačítka Detailní nastavení můžete upravit přístup k jednotlivým sekcím a záložkám v daném 

modulu. Při nastavení máte ve většině případů k dispozici 3 volby:  

 

 

 

 

 

TIP: Pokud je uživatel v přehledu uživatelů zobrazen červeně, znamená to, že není propojen 

s modulem Zaměstnanci. Tento uživatel nemůže pracovat s některými částmi programu (např. 

modulem Dokumentace klienta). Opravit ho můžete tak, že jej nejdřív zadáte do modulu 

Zaměstnanci a poté jej pomocí tlačítka Načíst vyhledáte v seznamu zaměstnanců.  

 

Editovat Uživatel může měnit údaje v dané sekci nebo záložce 

Náhled Zpřístupní uživateli údaje pouze k náhledu, nemůže upravovat 

Zakázat Znepřístupní uživateli zobrazení sekce nebo záložky 
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3 Seznam zkratek pro export do Wordu 

3.1 Osobní údaje 

Klient %KLIENT titul, jméno, příjmení 

Jméno %JMENO   

Příjmení %PRIJMENI   

Titul %TITUL   

Oslovení %OSLOVENI  

Druhý pád %DRUHYPAD   

Třetí pád %TRETIPAD   

Pohlaví %POHLAVI hodnoty: Muž, Žena 

Rozená %ROZENA   

Rodné číslo %RC   

Datum narození %DATNAR   

Místo narození %MISTONAR   

Okres narození %OKRESNAR   

Rodinný stav %RODSTAV   

Národnost %NAROD   

Vzdělání %VZDELANI  

Původní zaměstnání %ZAMEST   

Typ důchodu %TYPDUCH   

Stupeň mimoř. výhod %STUPENZTP hodnoty: Nemá, ZTP, ZTP/P 

Status %STATUS   

Nastoupil dne %NASTUPDAT   

Datum ukončení %UKONDAT   

Důvod ukončení %UKONDUV   

Středisko %STREDI   

Oddělení %ODDEL   

Pokoj %POKOJ   

Skupina 1 %SKUP1   

Skupina 2 %SKUP2   

Poskytovaná služba 
(výchozí) 

%PSLUZBA  

Cílová skupina (u výchozí 

PSS) 
%CILSKUP  

Pojišťovna %POJISTOV   

Dieta %DIETA   

Číslo OP %OPCISLO   

Platnost OP %OPPLAT   

Uložení OP %OPULOZ   
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Číslo pasu %PASCISLO   

Platnost pasu %PASPLAT   

Uložení pasu %PASULOZ   

Číslo průkazu ZTP %ZTPCISLO   

Platnost průkazu ZTP %ZTPPLAT   

Uložení průkazu ZTP %ZTPULOZ   

Číslo průkazu zdr. pojištění %ZPCISLO  

Platnost průkazu zdr. 

pojištění 
%ZPPLAT  

Uložení průkazu zdr. 
pojištění 

%ZPULOZ  

Číslo protokolu %PROTOKOL   

Číslo nadřízeného orgánu %NADORG   

Číslo finančních depozit %CISFIN   

Číslo složního listu %CISLOSL   

Variabilní symbol %VSPLATBY  

Dřívější bydliště – ulice %DBYDULICE   

Dřívější bydliště – obec %DBYDOBEC   

Dřívější bydliště – okres %DBYDOKRES  

Dřívější bydliště – PSČ %DBYDPSC   

Dřívější bydliště – 

poznámka 
%DBYDPOZN   

Trvalé bydliště – ulice %TBYDULICE  

Trvalé bydliště – obec %TBYDOBEC  

Trvalé bydliště – PSČ %TBYDPSC  

Trvalé bydliště – 

poznámka 
%TBYDPOZN   

Přihlášení k trv. pobytu %TBYDDAT   

Partner – jméno %PARJM   

Partner – narozen %PARNAR   

Partner – úmrtí %PARUMRTI   

Partner – sňatek datum %PARSNATE   

Partner – sňatek místo %PARSNATM   

Partner – počet dětí %DETICELK   

Partner – počet dětí naživu %DETINAZIVU   

Partner – ulice %PARULICE   

Partner – obec %PAROBEC   

Partner – PSČ %PARPSC   

Partner – zaměstnání %PARZAMEST   

Partner – poznámka %PARPOZN   

Čekatel – žádost ze dne %CEKDAT   

Čekatel – evidenční číslo %CEKEVI   
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Čekatel – stupeň 
naléhavosti 

%CEKSTUP   

Čekatel – vyřizuje %CEKVYR   

Číslo výchozího osobního 

účtu 
%OUCISLO  

Zák. zástupce – jméno %ZASJMENO poslední platný zástupce 

Zák. zástupce – RČ %ZASRC poslední platný zástupce 

Zák. zástupce - podpůrný 

vztah 
%ZASPODVZTAH poslední platný zástupce 

Zák. zástupce – rozhodnutí 

soudu 
%ZASROZHO poslední platný zástupce 

Zák. zástupce - přidělen 
od 

%ZASROZHDAT poslední platný zástupce 

Zák. zástupce - přidělen 

do 
%ZASROZHDDO poslední platný zástupce 

Zák. zástupce - popis %ZASPOPIS poslední platný zástupce 

Zák. zástupce – ulice %ZASULICE poslední platný zástupce 

Zák. zástupce – obec %ZASOBEC poslední platný zástupce 

Zák. zástupce – PSČ %ZASPSC poslední platný zástupce 

Zák. zástupce – telefon %ZASTELEFON poslední platný zástupce 

Zák. zástupce – vztah %ZASVZTAH poslední platný zástupce 

Zák. zástupce – rozená %ZASROZENA poslední platný zástupce 

Zák. zástupce – poznámka %ZASPOZN poslední platný zástupce 

Matka – jméno %MATKAJMENO  

Matka – rozená %MATKAROZENA  

Matka – RČ %MATKARC  

Matka – ulice %MATKAULICE  

Matka – obec %MATKAOBEC  

Matka – PSČ %MATKAPSC  

Matka – telefon %MATKATELEFON  

Matka – poznámka %MATKAPOZN  

Otec – jméno %OTECJMENO  

Otec – RČ %OTECRC  

Otec – ulice %OTECULICE  

Otec – obec %OTECOBEC  

Otec – PSČ %OTECPSC  

Otec – telefon %OTECTELEFON  

Otec – poznámka %OTECPOZN  

Výchozí kontakt – jméno %KONTAKTJMENO  

Výchozí kontakt – RČ %KONTAKTRC  

Výchozí kontakt – vztah %KONTAKTVZTAH  

Výchozí kontakt – rozená %KONTAKTROZENA  

Výchozí kontakt – ulice %KONTAKTULICE  
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Výchozí kontakt – obec %KONTAKTOBEC  

Výchozí kontakt – PSČ %KONTAKTPSC  

Výchozí kontakt – telefon %KONTAKTTEL  

Výchozí kontakt – 

poznámka 
%KONTAKTPOZN  

Druh pojistného vztahu %DRUHPOJ  

Středisko ulice %STRULICE  

Středisko obec %STRMESTO  

Středisko PSČ %STRPSC   

Tabulka kontaktů %KONTAKTY  

Tabulka aktivních kontaktů 
se zvoleným podpůrným 

vztahem 

%ZAS- 
JME|ZAS|CIS|ZOD|ZDO|ZAD|ZTE 

 

3.2 Svéprávnost klienta 

Svéprávnost – stav %SVEPRA   

Svéprávnost – rozhodnutí soudu %SVEPRROZH  

Svéprávnost – platnost od %SVEPRPLATOD  

Svéprávnost – platnost do %SVEPRPLATDO  

Svéprávnost – poznámka %SVEPRPOZN  

 

3.3 Úhrady – typ Dospělí 

Účinnost od %UCINNOSTOD   

Účinnost do %UCINNOSTDO 
pro částečné úhrady, poslední den v 

měsíci 

Druh pobytu %POBYT   

Důchod %DUCHOD   

Jiný příjem %JINYPRIJ   

Exekuce %EXEKUCE   

Další příjem %DALSIPRIJ   

Příjmy celkem %CELKPRIJ   

Sociální dávky %SOCDAV   

Příspěvek na péči %BEZMOC   

Stravovací jednotka (částka) %STRAVJEDN   

Úhrada za stravu na měsíc %STRAVMESIC  

Bydlení – název %BYDLNAZEV kromě denního pobytu 

Bydlení – popis %BYDLPOPIS kromě denního pobytu 

Bydlení – vybavení %BYDLVYBAV kromě denního pobytu 

Bydlení – částka %BYDLKC kromě denního pobytu 

Bydlení – vracená část %BYDLVRAT kromě denního pobytu 
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Bydlení – zkratka 1 %BYDLZKR1 kromě denního pobytu 

Bydlení – zkratka 2 %BYDLZKR2 kromě denního pobytu 

Úhrada za bydlení na měsíc %BYDLMESIC  

Celkem denně %UHRADADEN   

Počet dní %POCETDNI pouze pro fixní počet dní úhrady 

Celkem měsíčně %UHRADAMES pouze pro fixní počet dní úhrady 

Minimální zůstatek %MINZUST  

Maximální úhrada %MAXUHRADA  

Klient úhrada %UHRKLIENT pouze pro fixní počet dní úhrady 

Úhrada klienta 28 dní %UHRKLIEN28  

Úhrada klienta 29 dní %UHRKLIEN29  

Úhrada klienta 30 dní %UHRKLIEN30  

Úhrada klienta 31 dní %UHRKLIEN31  

Smluvní doplatek - úhrada %UHRPRIBUZ pouze pro fixní počet dní úhrady 

Úhrada celkem bez PP %UHRADABEZ pouze pro fixní počet dní úhrady 

Úhrada celkem s PP %UHRADABZM pouze pro fixní počet dní úhrady 

Příjmy klienta + příspěvek na 
péči 

%CELKSPNP  

Měsíční úhrada %UHRADACELKEMPNP  

Souhrnná částka, kterou má 

klient zaplatit 
%PREDPIS  

Zůstatek důchodu %ZUSTATEK pouze pro fixní počet dní úhrady 

Neuhrazeno %NEUHRAZ pouze pro fixní počet dní úhrady 

Klient doplácí %DOPLACI pouze pro fixní počet dní úhrady 

Smluvní doplatek – smluvně %PRIBUZDOPL  

Fakultativní služby – denní částka %SLUZBY pouze pro variabilní počet dní úhrady 

Fakultativní služby – měsíční 
částka 

%SLUZMESIC   

Nabytí právní moci %DATUMPRAV   

Číslo jednací %CJEDNACI   

Datum uzavření smlouvy %SMLOUVADAT   

Číslo přílohy %CPRILOHY   

Datum předchozí úhrady %POSLUHRDAT   

Číslo jednací předchozí úhrady %POSLUHRCJ   

Nabytí právní moci předchozí 
úhrady 

%POSLUHRDPM   

3.4 Úhrady – typ Děti do 18 let 

Účinnost od %UCINNOSTOD   

Účinnost do %UCINNOSTDO pro částečné úhrady, poslední den v měsíci 

Druh pobytu %POBYT   

Přídavek na dítě %PND   
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Úhrada plátce 1 %UHRPLATCE1  

Úhrada plátce 2 %UHRPLATCE2  

Klient hradí bez přídavku na dítě %UHRADAPND   

Snížení dle §7 %SNIZPAR7   

Stravovací jednotka (částka) %STRAVJEDN   

Celkem denně %UHRADADEN   

Počet dní %POCETDNI   

Celkem měsíčně %UHRADAMES   

Klient hradí %UHRADABEZ   

Nabytí právní moci %DATUMPRAV   

Číslo jednací %CJEDNACI   

Datum uzavření smlouvy %SMLOUVADAT   

Číslo přílohy %CPRILOHY   

Datum předchozí úhrady %POSLUHRDAT   

Číslo jednací předchozí úhrady %POSLUHRCJ   

Nabytí právní moci předchozí 

úhrady 
%POSLUHRDPM   

3.5 Úhrady – typ Přechodný pobyt 

Účinnost od %UCINNOSTOD   

Účinnost do %UCINNOSTDO pro částečné úhrady, poslední den v měsíci 

Druh pobytu %POBYT   

Stravovací jednotka (částka) %STRAVJEDN   

Bydlení (text) %BYDLTYP1 
kromě denního pobytu, hodnoty: 

jednolůžkový, dvoulůžkový, vícelůžkový 

Bydlení (text) %BYDLTYP2 kromě denního pobytu, hodnoty: 1, 2, V 

Bydlení (text) %BYDLTYP3 
kromě denního pobytu, hodnoty: 
jednolůžkovém, dvoulůžkovém, vícelůžkovém 

Bydlení (text) %BYDLTYP4 
kromě denního pobytu, hodnoty: jednoho, 

dva, tři a více 

Bydlení (částka) %BYDLKC   

Bydlení – zvýšení (procenta) %ZVYSPROC   

Bydlení – zvýšení (částka) %ZVYSKC   

Bydlení celkem %BYDLCELK kromě denního pobytu 

Nezbytné služby %SLUZBY   

Celkem denně %UHRADADEN   

Počet dní %POCETDNI   

Celkem měsíčně %UHRADAMES   

Navýšení (procenta) %NAVYSPROC   

Navýšení (částka) %NAVYSKC   

Klient hradí %UHRADABEZ   

Nabytí právní moci %DATUMPRAV   
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Číslo jednací %CJEDNACI   

Datum uzavření smlouvy %SMLOUVADAT   

Číslo přílohy %CPRILOHY   

Datum předchozí úhrady %POSLUHRDAT   

Číslo jednací předchozí úhrady %POSLUHRCJ   

Nabytí právní moci předchozí 
úhrady 

%POSLUHRDPM   

3.6 Výplatnice 

Ostatní srážky 1 – název %SRAZ1NAZ   

Ostatní srážky 2 – název %SRAZ2NAZ   

Ostatní srážky 3 – název %SRAZ3NAZ   

Ostatní srážky 4 – název %SRAZ4NAZ   

Ostatní srážky 5 – název %SRAZ5NAZ   

Ostatní srážky 1 – výchozí částka %SRAZ1CAST   

Ostatní srážky 2 – výchozí částka %SRAZ2CAST   

Ostatní srážky 3 – výchozí částka %SRAZ3CAST   

Ostatní srážky 4 – výchozí částka %SRAZ4CAST   

Ostatní srážky 5 – výchozí částka %SRAZ5CAST   

3.7 Dokumentace klienta 

Klíčový pracovník (pro výchozí PSS) %KLICPRAC   

3.8 Majetek 

Název položky %NAZEV  

Inventární číslo %INVC  

Charakter %CHAR  

Datum zařazení %ZARDAT  

Číslo protokolu o zařazení %ZARDOK  

Stav při převzetí %ZARSTAV  

Způsob pořízení %ZARZPUS  

Účetní doklad %UCETDOK  

Datum vyřazení %VYRDAT  

Číslo protokolu o vyřazení %VYRDOK  

Důvod vyřazení %VYRDUV  

Likvidační komise %LIKVID  

Způsob vyřazení %VYRZPUS  
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Výrobce %VYROBCE  

Výrobní číslo %VYRCIS  

Typ %TYP  

Druh %DRUH  

Třída %TRIDA  

SKP %SKP  

CZ-CPA %CZCPA  

Dodavatel %DODAV  

Hmotnost %HMOT  

Výška %VYSKA  

Šířka %SIRKA  

Délka %DELKA  

Popis %POPIS  

Příslušenství %PRISL  

Rok výroby %ROKVYR  

Záruční doba %ZARUKA  

Země původu %ZEME  

Dáno do užívání %DOUZIV  

Datum ukončení odpisů %ODPKONEC  

Doba odepisování v letech %ODPDOBA  

Pořizovací cena %ZARCENA  

Odpisovaná částka %ODPIS  

Nastavení dolní meze zůst. ceny %DOLMEZZC  

Uplatněné odpisy %UPLODPIS  

Zůstatková cena %ZUSTCENA  

Odpisová skupina %ODPSK  

Sazba odpisové skupiny %ODPSAZ  

Datum platnosti odpis.sazby %ODPDAT  

Poznámka %POZN  

Datum přidělení %OODAT  

Odpovědná osoba %OOZAM  

Místnost zařazení %OOMIST  

Středisko zařazení %OOSTRED  

Poznámka k zařazení %OOPOZN  

Název druhu majetku %MCNAZ  
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Název skupiny %MCNAZSK  

Rozdělovací částka skupiny 

majetku %MCROZD  

Rozdělovací částka od skupiny 

majetku %MCODCENY  

Rozdělovací částka do skupiny 

majetku %MCDOCENY  

Frekvence odpisu skupiny majetku %MCFREK  

3.9 Ostatní 

Jméno přihlášeného uživatele %UZIVATEL   

Aktuální datum %DATUMDNES  

Název organizace %ORGNAZEV   

Ulice organizace %ORGULICE   

Obec organizace %ORGOBEC   

PSČ organizace %ORGPSC   

IČ organizace %ORGIC   

DIČ organizace %ORGDIC   

Registrace organizace %ORGREGISTRACE  

Telefon organizace %ORGTELEFON   

Fax organizace %ORGFAX   

Email organizace %ORGEMAIL   

Banka organizace %ORGBANKA   

Číslo účtu organizace %ORGUCET   

Znak organizace %ORGZNAK   

 



 27 

4 Technická specifikace 

4.1 Doporučená konfigurace 

 

Klientská stanice: 

 

 PC, 1 GB RAM, rozlišení SVGA 1024x768 

 Doporučujeme operační systémy Microsoft Windows Vista a vyšší 

 Doporučujeme kancelářský balík Microsoft Office 2007 a vyšší 

 Doporučujeme přístup k internetu ADSL a vyšší 

 Operační systémy Microsoft Windows 95/ME/XP a Linux, Unix, Apple apod. nejsou 

podporovány 

 Operační systémy Microsoft Windows 98/2000 nedoporučujeme 

 
Server: 

 

 Doporučujeme operační systém Microsoft Windows Server 2008 a vyšší vč. licencí CAL příp. 

licencí pro terminálový přístup 

 Lze využít i operační systémy Microsoft Windows 7/Vista s ohledem na jejich omezení od 

výrobce  

 Operační systémy typu Linux, Unix, Apple apod. nejsou podporovány 

 

Síťové propojení: 

 
 Doporučujeme Gigabit Ethernet (1 Gbit/s) nebo Fast Ethernet (100 Mbit/s) 

 Bezdrátové připojení WiFi není podporováno 
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5 Kontakt 

 

Informační systém Cygnus dodává společnost IReSoft s.r.o. se sídlem v Brně. 

 

IReSoft, s.r.o. 

IČ: 26297850 

Kontaktní adresa: IReSoft, s.r.o., Cejl 62, 602 00 Brno 

 

Hot-line: 543 213 606 

Email:  servis@iscygnus.cz 

Web:  www.iscygnus.cz 

mailto:info@iscygnus.cz
http://www.iscygnus.cz/

