


1 
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Kadromierz.pl 
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Instalacja aplikacji mobilnej pracownika 

dla Android i iOS 

 

Kadromierz oferuje aplikację mobilną dla pracowników która pozwala na: 

• Wgląd do zaplanowanych zmian 

• Dodawanie i przeglądanie dyspozycyjności 
• Rejestracja czasu pracy, również na podstawie geo-lokalizacji 

 

Aplikacje można można pobrać otwierając odnośniki poniżej: 
 

• Android 

• iOS 

 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kadromobile
https://apps.apple.com/pl/app/id1390662833
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Uzyskanie danych do logowania 
 

Aby zalogować się do aplikacji, użytkownik musi otrzymać zaproszenie na skrzynkę e-mail. 

Takie zaproszenie, za pośrednictwem aplikacji przeglądarkowej, może wysłać  
użytkownik z uprawnieniami Manager. 

 

Poniżej przykładowe zaproszenie: 
 

 

 

Należy wygenerowany link otworzyć w przeglądarce, a następnie utworzyć hasło. 
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Logowanie do aplikacji mobilnej  

pracownika Kadromierz.pl 
 

W celu zalogowania się, otwórz aplikację mobilną Kadromierz pracownik, 

 a następnie podaj swój login i hasło  
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Pulpit oraz akceptowanie  

otwartych zmian 
 

W głównej sekcji – „Pulpit” dostępne są informacje: 

• Termin najbliższej, nadchodzącej zmiany 

• Dostępne, otwarte zmiany, a także prośby o zamianę zmian od innych pracowników 

 

 

Aby zaakceptować jedną z dostępnych zmian: 

1. Kliknij na jednej z dostępnych zmian 

2. Kliknij „Zapisz się” 
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Podgląd grafiku pracownika 
 

 

 

 

 

W sekcji „Grafik” możesz sprawdzić zaplanowane dla Ciebie zmiany. 

Kropka pod datą, oznacza, że na dany dzień ustalony jest grafik. 

 

 

 

 

 

 

 

Tworzenie prośby o wymianę zmiany 
 

Aby stworzyć prośbę o wymianę zmiany, należy najpierw kliknąć na ogólnym widoku w sekcji 
Grafik konkretną datę, co otworzy szczegółowy widok grafiku. 

 

Na widoku szczegółowego w grafiku następnie należy: 

1. Kliknąć na strzałkę przy zmianie. 

2. Kliknąć „Poproś o wymianę zmiany”. 
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Dodawanie dostępności 
 

 

 

 

Aby dodać dostępność należy: 

 

1. Przejść do sekcji „Dostępności”, a następnie kliknąć  
konkretną datę kiedy chcielibyśmy dodać dostępność.  

 

  
2. W szczegółowym widoku, należy kliknąć + . 

3. Następnie wybrać odpowiedni typ dostępności. 
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 4. Po wybraniu typu dostępności, należy wybrać konkretne dni 
     poprzez naciśnięcie ikonki + , a następnie Zapisz. 

5. Po zapisaniu, wyświetli się lista dostępności. 
 

Będzie widoczna również dla managerów, którzy 
taką zmianę będę musieli zaakceptować. 
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Rejestracja czasu pracy 
 

Poprzez aplikację, możesz rejestrować swój czas pracy w sekcji „RCP”. 

 

 

Poprzez aplikację, możesz rejestrować swój czas 
pracy w sekcji „RCP”. 

Wystarczy kliknąć „Rozpocznij pracę” aby system 
zaczął rejestrować obecność. 

 

 

Aplikacja Kadromierz  pozwala również 
weryfikować czy pracownik znajduje 

się w odpowiedniej lokalizacji na postawie 
danych GPS. 

Do tego celu, na urządzeniu musi być 
aktywne śledzenie lokalizacji. Jeśli nie 
jest, w aplikacji pojawi się odpowiedni 

komunikat. 




