SiPass®
integrated

Interfejs do realizacji zaawansowanej wymiany danych
Rozszerza mo liwo ci interfejsu HR API o bardziej zaawansowane funkcje
Dostarcza narz dzi niezb dnych do przyznawania praw dost pu
Umo liwia tworzenie całkowicie zintegrowanego rodowiska do zarz dzania
personelem
Celem wszystkich programów biurowych jest integracja aplikacji korporacyjnych dla
stworzenia bardziej efektywnych stanowisk pracy. Dzi ki zastosowaniu modułu programowego „Rozszerzony interfejs HR API”, staje si to proste i łatwe.
Opcja ta umo liwia innym aplikacjom na bezproblemowe komunikowanie si z SiPassem integrated i wymian informacji – eliminuj c potrzeb wprowadzania tych samych
danych do wielu programów.
W odró nieniu od cech standardowego interfejsu HR API, rozszerzony API umo liwia
wykonanie bardziej zawansowanych funkcji z innych aplikacji, takich jak wczytywanie
u ytkowników z uprawnieniami dost pu lub przypisywanie go ciom tymczasowego profile dost pu.
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Charakterystyka
Kompatybilny z Windows Vista, XP, Server 2003
Umo liwia logowanie si za pomoc hasła SiPassa integrated
Mo liwo poł czenia z jak kolwiek aplikacj DCOM obsługuj c VB, C++, Delphi,
Java itp.
Dwukierunkowy przepływ informacji
Pełny dziennik zdarze o wszystkich transakcjach i zdarzeniach
Łatwa integracja z istniej cymi systemami Sipass Integrated
Mo liwo przyporz dkowania poziomu dost pu do u ytkownika
Mo liwo przypisania czasowego poziomu dost pu do u ytkownika
Mo liwo tworzenia grupy dost pu i poziomów dost pu
Mo liwo importu fotografii i podpisów u ytkowników
Korzy ci
Tak jak w standardowym HR API, poszerzone funkcje s równie zarz dzane przez
bezpieczny system autoryzacji SiPassa. Mechanizm ten zapewnia dost p do danych
u ytkowników poprzez API tylko autoryzowanym u ytkownikom.
Elastyczno rozszerzonego HR API oznacza, e podczas wprowadzania danych nowego pracownika, pracownicy kadr wpisuj jego dane do swojego programu kadrowego.
Dane te s wymieniane, poprzez interfejs z SiPassem integrated. Poza wymian tych informacji o u ytkownikach, pracownicy kadr mog równie wydawa karty i przypisywa
poziomy dost pu bez konieczno ci zmiany aplikacji, czyni c obsług bardziej efektywn .
Rozszerzone HR API umo liwia równie przypisywanie czasowych praw dost pu, dostarczaj c perfekcyjne narz dzie do obsługi go ci, bez konieczno ci bezpo redniego
korzystania z klienta SiPass integrated.

Wymiana danych pomi dzy aplikacjami

Wa ne
W celu ułatwienia komunikacji pomi dzy oprogramowaniem kadrowym a SiPassem integrated, wymagane jest wykonanie pewnych prac dostosowawczych na poziomie
oprogramowania kadrowego. Za pomoc przewodnika dla programistów (HR Programmers Guide do Sipassa) czynno ta jest stosunkowo prosta dla wykwalifikowanego in yniera..
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Dane techniczne
System operacyjny dla klienta Sipassa
System operacyjny

Windows XP (SP2)
Windows Vista Business
Windows Server 2003 (SP2)

Oprogramowanie
Jakakolwiek aplikacja DCOM obsługuj ca VB, C++, Delphi i Java.
Wymagania
Wymagany jest jeden z poni szych pakietów oprogramowania:
Typ
ASL5000-SE
ASL5000-OA

Nr katalogowy
6FL7820-8AA10
6FL7820-8AA20

Opis
SiPass Standard Edition
SiPass Optima

Zakupiona musi by licencja na podstawowy interfejs ASE5300-AP.
Typ
ASE5300-AP

Nr katalogowy
6FL7820-8AE04

Typ
ASE5300-HA

Nr katalogowy
P24246-P2805-A1

Opis
Interfejs komunikacyjny do systemów HR (API)

Dane do zamówie
Opis
Rozszerzony interfejs HR (API)
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