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24. Модуль Персональний кабінет 
працівника 

24.1. Загальна характеристика 
 
Модуль знаходиться на етапі розробки.  
Персональний кабінет працівника відноситься до системи Облік персоналу, 

підсистеми Облік праці й заробітної плати, групи модулів Картотека. 
Робота з модулем Персональний кабінет працівника здійснюється через веб-клієнт 

Комплексу ISpro.  
 

 
 

Рис. 1 – Модуль Персональний кабінет працівника через веб-клієнт 
 

Персональний кабінет працівника – модуль, призначений для доступу та перегляду 
співробітником власної особової інформації та кадрових даних, у т.ч.:  

• особистих даних співробітника (ПІБ, фото, структурний підрозділ, категорія, вік, 
освіта, родинні зв’язки тощо); 

• кадрові дані (робочий час, дохід, утримання, трудова діяльність, призначення та ін.). 
 

 
 

Рис. 2 – Персональний кабінет працівника  
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Персональний кабінет працівника є зручним інструментом взаємодії працівника зі 
службами управління персоналом організації: відділом кадрів, розрахунковим відділом 
бухгалтерії, відділом праці та заробітної плати, фахівцями з HR. 

Обмін документами через  Персональний кабінет працівника – односторонній: 
• організація надає працівникові його дані, які використовуються в обліку (особова 

картка, накази, стаж, відпустки, соціальні внески та ін.); 
• працівник через web-інтерфейс може переглядати власні кадрові дані.  
 
24.2. Попередні налаштування 
 
Для роботи з даним модулем необхідно виконати попередні  налаштування. У модулі 

Параметри/Налаштування підсистеми Облік праці й заробітної плати (з включеним 
пунктом Розширене налаштування) в пункті Параметри/Управління розрахунком обрати 
наступні параметри: 

• Використовувати паралельний розрахунок зарплати: Ні. 
• Параметри вивантаження розрахунку: 

o Вивантажувати табель: Так. 
o Вивантажувати баланс відпусток: Так. 
o Вивантажувати стаж: Так. 

Після установки необхідно розрахувати аналітичну розрахункову відомість (розрахунок 
заробітної плати). Після налаштувань і розрахунку дані будуть доступні через web-інтерфейс у 
Персональний кабінет працівника.  
 

 
 

Рис. 3 – Модуль Параметри. Налаштування роботи модуля Персональний кабінет 
працівника 



 
   Версія 8.00.001 
   

 
 

ОБЛІК ПЕРСОНАЛУ: ОБЛІК ПРАЦІ ТА ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ: ПЕРСОНАЛЬНИЙ КАБІНЕТ ПРАЦІВНИКА
 5 

 
24.3. Функціональні можливості 
 
Вікно Персональний кабінет працівника містить загальну інформацію про працівника, 

що розмішена у його верхній частині (фото, ПІБ,  посада (професія), підрозділ, категорія, дата 
прийняття на посаду, дата народження, вік, контакти (телефони, e-mail) і завантажуються з 
Комплексу ISpro (з картотек, довідників та відомостей підсистем Облік праці й заробітної 
плати, Облік праці, Загальні довідники). У нижній частині вікна Персональний кабінет 
працівника кадрова інформація представлена за вкладками: 

• Робочий час – містить інформацію про вид трудового робочого тижня, кількість 
запланованих, фактично відпрацьованих робочих днів / годин, дані про лікарняні, 
відпустки, відрядження; 

• Дохід – містить інформацію про розмір трудових доходів працівника, нараховану 
заробітну плату;  

• Трудова діяльність – містить інформацію про трудовий стаж та місця роботи 
працівника з трудової книжки;  

• Нарахування – містить інформацію про перелік додаткових нарахувань на користь 
працівника, окрім заробітної плати та її індексації; 

• Утримання – містить інформацію про перелік статей, за якими відбувається 
утримання з доходів працівника, дату початку та закінчення утримань за цими 
статтями; 

• Призначення – містить інформацію у розрізі: призначень і переміщень, заохочень і 
стягнень, що стосується працівника протягом його трудової кар’єри; 

• Персональні дані – містить уточнюючі персональні дані працівника, зокрема: 
інформацію про наявні посвідчення, у т.ч. чорнобильське, пенсійне; дані платника 
податків; 

• Сім’я та контакти – містить персональні дані членів родини працівника, адресні дані 
(місця народження, реєстрації, фактичного проживання), контакти (номери телефонів, 
факс, e-mail); 

• Освіта – містить загальну інформацію про наявність освіти у працівника, навчальний 
заклад, роки навчання тощо.  

 

 
 

Рис. 4 – Персональний кабінет працівника.  Вкладки з кадровою інформацією  
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24.3.1. Налаштування відображення даних реєстрів 
 
Користувач може налаштовувати параметри відображення інформації у нижній частині 

вікна Персональний кабінет працівника, у тому числі: змінювати порядок розміщення 
інформації (стовпців), не виводити на екран деякі дані, використовувати фільтрацію та 
сортування даних. Ці опції доступні по кожному стовпцю на кожній із вкладок вікна 
Персональний кабінет працівника – шляхом натискання на кнопку  у заголовку обраного 
стовпця: 

• кнопка  ( ) – закріплення або відкріплення стовпця на початку таблиці реєстру. 
При виході з Персональний кабінет працівника налаштування не зберігаються; 

• кнопка   ( ) – відображення або приховування стовпця з таблиці реєстру. При 
виході з Персональний кабінет працівника налаштування не зберігаються; 

• кнопки  – задають порядок сортування даних за зростанням 
(збільшення) чи спаданням (зменшення). При виході з Персональний кабінет 
працівника налаштування не зберігаються; 

• кнопки  – переміщають стовпець по таблиці реєстру за заданим 
напрямком: вправо чи вліво. При виході з Персональний кабінет працівника 
налаштування не зберігаються. 

 
 

24.3.2. Сортування даних 
 
Для зручності представлення даних у Персональний кабінет працівника реалізована 

можливість сортування даних. Сортування може бути просте та багатопараметричне.  
Для того, щоб відсортувати дані за якимось одним параметром (просте сортування), 

потрібно у заголовку стовпця із назвою даного параметра натиснути на кнопку  , відкриється 
контекстне меню обраного стовпця, де у рядку Порядок можна задати умову сортування: за 
зростанням (збільшення) чи спаданням (зменшення). Для підтвердження – натиснути кнопку 
Застосувати.  
 

 
Рис. 5 – Налаштування простого сортування даних виведення  

 
У результаті таких дій, у заголовку стовпця, за яким налаштовується сортування, синім 

кольором підсвітиться значок стрілки, що відображає напрям сортування та з’явиться цифра 1, 
що визначає черговість.  
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Рис. 6 – Результат налаштування простого сортування даних виведення  
 
Відповідно, якщо потрібно виконати сортування за кількома стовпцями одночасно 

(багатопараметричне сортування), тоді у заголовку кожного стовпця, що потребує сортування 
потрібно виконати почергово описані вище дії для простого сортування.  У підсумку,  синім 
кольором будуть позначені стрілки стовпців, дані яких сортуються, а цифри будуть відображати  
черговість сортування.  

 

 
 

Рис. 7 – Результат налаштування багатопараметричного сортування даних 
 

 
24.3.3. Фільтрація даних 

 
При необхідності, працівник може налаштувати фільтри для відображення необхідної 

інформації, що зберігається у реєстрах. Для формування фільтра потрібно натиснути на 
кнопку  у заголовку стовпця, що містить необхідні дані. У полі Умова  (для текстових даних) 
або Числовий фільтр (для числових даних) із спадаючого меню по кнопці  задається умова 
для фільтрування даних.  
 

 
Рис. 8 – Налаштування фільтра для виведення даних 

 
Фільтр відобразить всі операції в межах діапазону, вказаних при застосуванні фільтра. 

Зокрема, на панелі фільтру в кожному полі наявні варіанти:  
• для текстових даних: містить, не містить, починається з …, закінчується на, 

рівне, не рівне, пусто, не пусто, нуль, не нуль; 
• для числових значень: рівне, не рівне, більше, менше, більше або рівне, менше 

або рівне, пусто, не пусто, нуль, не нуль. 
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Можна задати кілька умов фільтрації. Зазначення додаткової умови фільтрації 
проводиться у вікні Персоналізований фільтр шляхом заповнення існуючого поля вікна, 
або натисканням на кнопку  + Додати фільтр. Після, натискається кнопка Застосувати.  
 

 
Рис. 9 – Налаштування кількох умов фільтрації  

 
При необхідності видалення зайвої умови використовується кнопка , для відміни – 

кнопка Відміна або Очистити фільтр. Очистити створений та застосований фільтр можна 
натиснути на кнопку  у заголовку стовпця, що містить необхідні дані, у полі Очистити фільтр.   

 
 

24.3.4. Система Телефон 
 
 До Персональний кабінет працівника підключено систему Телефон (кнопка  у 

командного меню вікна), завдяки якій працівник може керувати контактами та здійснювати 
дзвінки й обмінюватись повідомленнями. Для зручності користування, передбачена можливість 
зв’язку за допомогою книги контактів, де представлені номери телефонів співробітників 
організації, клієнтів тощо.  
 

 
Рис. 10 – Здійснення виклику з Персональний кабінет працівника 

 
 

24.3.5. Перегляд порядку денного 
 
Працівник із свого персонального кабінету може бачити перелік завдань для виконання на 

поточний день. Порядок денний викликається кнопкою  командного меню вікна. У разі 
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відсутності завдань буде виведено відповідне повідомлення – Немає даних для 
відображення.  

 

 
 

Рис. 11 – Перегляд порядку денного з Персональний кабінет працівника 
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