
Rešitvi za preverjanje pogoja 
PCT* za čas opravljanja dela: 

1. Mobilna aplikacija 4PCT in avtomatski zapis  
veljavnosti pogoja PCT v obstoječ ID-medij 

Pooblaščena in odgovorna oseba na strani delodajalca z nameščeno mobilno aplikacijo 4PCT podjetja ČETRTA POT 
skenira QR kodo EU digitalnega COVID potrdila (EU DCP potrdila) zaposlene osebe predno oseba vstopi v poslovne 
prostore. Mobilna aplikacija zapiše pogoj veljavnosti PCT v obliki unikatnega žetona s časovno omejitvijo v obstoječ 
ID-medij (kartica, obesek, pametni telefon) zaposlene osebe. Veljavnost pogoja PCT se nato avtomatsko preverja 
na registracijskem terminalu TA-500, ki omogoča registracijo dogodkov le veljavnim pogojem.

1.	Mobilna	aplikacija	4PCT	in	avtomatski	zapis	veljavnosti	pogoja	PCT	v	obstoječ	ID-medij
2.	Ročni	zapis	veljavnosti	pogoja	PCT	v	personalno	mapo	zaposlenega
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Rešitve zagotavlja

www.cetrtapot.si

Kontaktirajte nas  T +386 4 280 66 60  E prodaja@cetrtapot.si 

ODPRTO

ZAPRTO

ali

ČETRTA POT  
DESFire EV1, EV2 ali EV3

TA-500

KADRIS 4M 



Zapis veljavnosti pogoja PCT:

 se hrani na ID-mediju (kartica, obesek, pametni telefon) zaposlene osebe in ne v podatkovni bazi podje-
tja – s tem je zagotovljena 100-odstotna zasebnost, saj pooblaščena oseba s strani delodajalca vidi le to, 
ali oseba izpolnjuje pogoj ali ne,

 se beleži v evidenčni list, ki vsebuje le datumski podatek o izjavi in ne konkretnih zdravstvenih podatkov 
zaposlenega.

Potrebne	aktivnosti	za	namestitev	in	uporabo:	

a.) Namestitev mobilne aplikacije 4PCT na pametni telefon 
pooblaščeni osebi na strani delodajalca.

b.) Aktivacija mobilne aplikacije 4PCT preko aktivacijske kode 
poslane preko SMS-ja.

c.) Zapis veljavnosti pogoja PCT v obliki unikatnega žetona 
na obstoječ ID-medij (kartica, obesek, pametni telefon) za-
poslene osebe. 

d.) Evidenčni list izpolnjevanja veljavnosti pogoja PCT.

e.) Namestitev razširitve na registracijski terminal TA-500, ki 
preverja veljavnost pogoja PCT in dovoljuje registracijo do-
godkov.

f.) Beleženje revizijske sledi dogodkov.

Pomembno!

Rešitev mobilne aplikacije 
4PCT	nudi	popolno	zasebnost	
zaposlenim,	kajti	pooblašče-
na	oseba	 vidi	 le	 informacijo	
ali ima zaposlena oseba (ne) 
veljaven pogoj PCT.

Pogoji	za	uporabo	rešitve:	

a.) Nameščena mobilna aplikacija 
4PCT, personalizirana na po-
oblaščeno osebo s strani delo-
dajalca. 

b.) Deluje samo na ID-medijih: 

• Kartica ali obesek ČETRTA 
POT DESFire EV1, EV2 ali EV3, 
samo na personaliziranih 
karticah.

• Mobilna aplikacija KADRIS 4M.

c.)  Nameščena razširitev na regi-
stracijskih terminalih TA-500.

d.)  Aplikacija KADRIS 4 verzije  
4754, 4755, 4760 ali 4761, 
nadgrajena s popravki po 
1. 10. 2021.

Rešitve zagotavlja

www.cetrtapot.si

Kontaktirajte nas  T +386 4 280 66 60  E prodaja@cetrtapot.si 

VARNO IN 
ENOSTAVNO 

Brezstično skeniranje COVID 
potrdil za preverjanje 

veljavnosti pogojev PCT za 
vstop v stavbe preprečuje 

vnos ali prenos okužb 
med zaposlenimi. 

HITRO IN 
UČINKOVITO

S skeniranjem QR kode na 
COVID potrdilu se izvede 

avtomatski zapis veljavnosti 
pogoja PCT v obstoječ ID-medij 

zaposlene osebe.

SKLADNOST 
Z ODLOKOM RS 

OZ. POGOJI PCT 
Preverjanje veljavnosti COVID potrdil 

za izpolnjevanje pogojev PCT je 
v skladu z Odlokom vlade RS. 

Evidentiranje zapisov 
veljavnosti pogojev PCT se 

beleži v obstoječem 
ID-mediju zaposlene osebe. 

100 % 
ZASEBNOST 
PODATKOV

Pooblaščena oseba s strani 
delodajalca vidi le podatek ali 

oseba (ne)izpolnjuje pogoj PCT.

PREDNOSTI
KLJUČNE



2. Ročni zapis veljavnosti pogoja PCT  
v personalno mapo zaposlenega   

Pooblaščena oseba s strani delodajalca preveri COVID potrdilo zaposlene osebe in ročno vnese veljavnost pogoja 
PCT v personalno mapo zaposlene osebe v sistemu KADRIS 4. Veljavnost pogoja PCT na registracijskih terminalih 
TA-500 se preverja v sistemu KADRIS 4. 

Potrebne	aktivnosti	za	uporabo:	

a.)  Namestitev razvojne dopolnitve za ročni zapis veljavnosti PCT pogoja v personalno mapo zaposlenega v 
sistem KADRIS 4.

b.)  Namestitev razvojne dopolnitve, ki skrbnike sistema obvešča o preteku veljavnosti pogoja PCT.

c.)  Namestitev seznama, ki skrbnikom omogoča izpis veljavnosti 
pogoja PCT.

d.)  Definiranje pooblaščene osebe s strani delodajalca.

e.)  Online preverjanje veljavnosti pogoja PCT na registracijskih 
terminalih TA-500.

f.)  Evidenčni list izpolnjevanja pogoja PCT.

g.)  Beleženje revizijske sledi dogodkov.

ČETRTA POT, d.o.o., Kranj je vodilno slovensko IT-podjetje, specializirano za vrhunske 
kadrovske, registracijske in plačne sisteme ter sisteme e-vozovnic javnega potniškega 
prometa. Tako strojna oprema kot programske rešitve so plod lastnega razvoja in izdelave.

Kontaktirajte nas  T +386 4 280 66 60  E prodaja@cetrtapot.si 

Rešitve zagotavlja

www.cetrtapot.si

Za	več	informacij	pišite	na:	prodaja@cetrtapot.si	ali	pokličite	na	04	/	280	66	60.

Pogoji	za	uporabo	rešitve:	

a.)  Nameščene razvojne dopolnitve.

b.)  Aplikacija KADRIS 4 verzije 
4612,52, 4654, 4754, 4755, 4760 
ali 4761, nadgrajena s popravki 
po 24. 9. 2021.

TA-500
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