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1. Cyclope Monitorizare Angajaţi – primii paşi 
 
După conectarea pe interfaţa produsului folosind datele implicite de conectare (nume utilizator 
admin şi parola admin), prima pagină care poate fi accesată de către utilizator este pagina 
Trial, care este o versiune foarte puţin diferită a paginii Licenţiere: 
 

 
 

Img. 01, pagina Trial 
 
Utilizatorul are la dispoziţie două posibilităţi. 
Prima este să folosească butonul Start Evaluation şi să ceară astfel o perioadă gratuită de 
testare a aplicaţiei. 
 
PENTRU REALIZAREA CU SUCCES A ACESTUI PAS TREBUIE SĂ EXISTE O CONEXIUNE (FUNCŢIONALĂ) LA INTERNET. DACĂ TOTUŞI 
APAR PROBLEME (SERVER PROXY CU AUTENTIFICARE, DOMENIU DE REŢEA CU AUTENTIFICARE) VĂ RUGĂM SĂ CONTACTAŢI 
ECHIPA DE SUPORT A CYCLOPE ROMÂNIA. 
 
A doua opţiune este introducerea unei licenţe valide în câmpul License Key şi să deblocheze 
aplicaţia făcând click apoi pe butonul Activate License. În ambele cazuri, trebuie completate 
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următoarele câmpuri de informaţii: Company Name, Name, Email şi Country. Câmpul Phone 
nu este obligatoriu, în timp ce câmpul Installation Key este completat automat cu un cod unic 
generat pentru calculatorul pe care s-a realizat instalarea Cyclope Server. 
 
Înaintea începerii evaluării, utilizatorul are posibilitatea de a explora în linii mari principalele 
funcţionalităţi ale aplicaţiei. Această pagină de prezentare apare o singură dată, când aplicaţia 
este accesată pentru prima oară, şi poate fi depăşită apăsând butonul Start Now. 
 

 
 

Img. 02, pagina de prezentare 
 
La expirarea perioadei de evaluare, utilizatorul mai poate accesa doar pagina Licenţiere. De 
această dată, pagina Licenţiere apare în forma obişnuită, fără afişarea butonului Start 
Evaluation. Utilizatorul poate debloca aplicaţia dacă introduce o licenţă validă în câmpul 
Licenţa. 
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2. Managementul setărilor aplicaţiei 

2.1 Utilizatori monitorizaţi 
 
Informaţiile incluse în această pagină: 

2.1.1 Utilizatori monitorizaţi 
 

 Tabel de date conţinând următoarele informaţii afişate pe coloane:  
ü Status - Iconiţă care reflectă starea fiecărui angajat. Varianta verde a iconiţei arată 

că angajatul este monitorizat iar varianta roşie a iconiţei indică faptul că serverul nu 
a mai recepţionat date de la client o perioadă de timp de 6 ori mai mare decât 
perioada de conectivitate setată pentru clientul acelui angajat. 

ü Nume - Numele de utilizator folosit de angajat pe staţia monitorizată. 
ü Calculator - Numele calculatorului folosit de angajat. 
ü Ultima înregistrare - Data şi ora când a fost primită pe server ultima înregistrare de la 

client. 
ü Versiune - Versiunea aplicaţiei client Cyclope. 
ü Acţiuni - Linkuri pentru vizualizarea şi modificarea setărilor actuale ale clientului, şi 

pentru ştergerea angajatului monitorizat. 

LA ŞTERGEREA ANGAJATULUI MONITORIZAT, VEŢI FI INTEROGAŢI DACĂ DORIŢI SĂ ŞI DEZINSTALAŢI APLICAŢIA CLIENT DE PE 
MAŞINA ÎN CAUZĂ.  
DEASUPRA TABELULUI ESTE INCLUS UN CONTROL DE CĂUTARE CARE PERMITE CĂUTAREA ÎN TABELUL CU ANGAJAŢI 
MONITORIZAŢI, ŢINÂND CONT DE INFORMAŢIA DIN CÂMPUL NUME. 
  

 

Img. 03, pagina Utilizatori monitorizaţi 
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2.1.2 Utilizatori şterşi 
 

 Tabel de date conţinând următoarele informaţii afişate pe coloane:  
ü Nume - Numele de utilizator folosit de angajat pe staţia monitorizată. 
ü Calculator - Numele calculatorului folosit de angajat. 
ü Status - Pot exista două valori pentru această coloană: marcat pentru ştergere 

pentru angajaţii care au fost şterşi şi această acţiune nu s-a pus în aplicare deoarece 
nu s-a repornit aplicaţia client de pe acea staţie şi şters dacă acţiunea de ştergere s-
a concretizat. 

ü Acţiuni - Pe această coloană, doar în dreptul utilizatorilor şterşi, apare acţiunea 
Elimină pentru a scoate un angajat din această listă a utilizatorilor şterşi. După 
efectuarea acţiunii, clientul respectiv va reîncepe să trimită date catre server, după 
restartarea aplicaţiei client şi dacă nu s-a optat şi pentru dezinstalarea clientului în 
momentul ştergerii din lista de utilizatori monitorizaţi. 

 

Img. 04, pagina Utilizatori monitorizaţi, Utilizatori şterşi 
 

2.2 Conturi de acces 
 
Informaţiile incluse în această pagină: 
 

 Tabel de date conţinând următoarele informaţii afişate pe coloane:  
ü Nume - Numele şi prenumele setate pentru cont. 
ü Logon - Numele de utilizator Windows (apare dacă nivelul de acces al contului este 

Employee) 
ü Nume utilizator - Numele specificat pentru contul de acces. 
ü Nivel de acces - Nivelul de acces setat pentru cont. 
ü Acţiuni - Linkuri pentru editarea sau ştergerea contului de acces. 
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Img. 05, pagina Conturi de acces 
 

2.3 Add Member 
 
Această pagină permite crearea unui nou cont de acces sau modificarea unui 
cont de acces existent. Utilizatorul are la dispoziţie următoarele opţiuni: 

 Căsuţa Activ, folosită pentru a dezactiva doar contul de acces în loc de a-l şterge şi a 
pierde informaţia 

 Căsuţa Alias. Dacă este bifată, angajatul apare pe interfaţă cu numele şi prenumele 
specificate pe această pagină, în locul numelui de utilizator folosit pentru logarea la 
sistemul de operare. 
NOTĂ: CĂSUŢA ALIAS POATE FI SETATĂ DOAR PENTRU CONTURILE DE ACCES AVÂND NIVELUL DE ACCES EMPLOYEE. 

 Prenume. Prenumele specificat pentru contul de acces. 
 Nume. Numele specificat pentru contul de acces. 
 Nume utilizator. Numele contului de acces. 
 Parolă. Parola contului de acces. Nivelul de securitate al parolei poate fi de asemenea 

verificat pe măsură ce completaţi acest câmp. 
 Confirmă parola. Verificaţi parola reintroducând-o în acest câmp. 
 Nivel de acces. Opţiunile disponibile sunt: Administrator, Manager, Limited Manager şi 

Employee. Contul Administrator are drepturi depline, în timp ce contul Manager poate 
doar să vadă statisticile unuia sau ale mai multor departamente şi accesul său la 
secţiunea Administrare este limitat. Contul Limited Manager poate doar să acceseze 
secţiunea Statistici fără să aibă acces la secţiunea Administrare. Contul de acces 
Employee poate să vizualizeze statisticile unui singur angajat. 

 Angajat monitorizat. Conţine sfera de acces pentru contul creat. Când se crează un 
cont de tip Administrator, acest câmp nu este vizibil, nefiind necesar. 

 Email. Puteţi specifica, în mod opţional, o adresă de email la crearea contului de acces. 
 Butonul Salvează. Apăsaţi Salvează pentru a păstra modificările şi pentru a crea 

contul. 
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Img. 06, pagina Adaugă cont 
 

2.4 Gestiune utilizatori şi departamente 
 
Această pagină permite gestiunea utilizatorilor monitorizaţi şi a departamentelor. 
 

 Secţiunea denumită Structura cuprinde structura arborescentă a întregii reţele 
monitorizate. 

 Butonul Adaugă departament nou crează un nou departament. 
 Butonul Şterge departament permite ştergerea unui departament existent. 
 Butonul Extinde toate extinde toate nodurile din structura arborescentă. 
 Butonul Restrânge toate restrânge toate nodurile din structura arborescentă. 

NOTĂ: CITIŢI INSTRUCŢIUNILE DIN PAGINĂ PENTRU A CREA ŞI A ŞTERGE DEPARTAMENTE.  
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Img. 07, pagina Gestiune utilizatori şi departamente 
 

 2.5 Setări 
 
Această pagină reuneşte mai multe setări ale aplicaţiei, grupate pe file separate. 

2.5.1 Setări generice 
 Limba. În listă se regăsesc valori predefinite pentru setarea limbii în interfaţă. 
 Parola de dezinstalare a clientului Cyclope. Completaţi în acest câmp parola care se 

cere la dezinstalarea aplicaţiei client Cyclope. Nivelul de securitate al parolei poate fi de 
asemenea verificat pe măsură ce completaţi acest câmp. 

 Timp online. Administratorul poate decide dacă timpul petrecut online conţine şi timpul 
petrecut în aplicaţiile de chat, pe lângă timpul petrecut în aplicaţiile browser. 

 Mărime raport (linii). Selectaţi mărimea tabelelor care sunt incluse în rapoartele 
statistice din interfaţa produsului. Rapoartele PDF care pot fi exportate sunt şi ele 
afectate de această setare. Valoarea implicită este 50.  

 Butonul Salvează permite salvarea şi aplicarea valorilor setate. 
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Img. 08, pagina Setări, Setări generice 
 

2.5.2 Program de lucru 
 Această filă permite definirea programului de lucru pentru toţi angajaţii monitorizaţi cu 

Cyclope. Folosiţi căsuţele şi controalele tip dropdown pentru a crea practic orice 
configuraţie pentru perioada unei săptămâni. 
NOTĂ: PROGRAMUL DE LUCRU POATE FI SETAT DOAR LA NIVEL DE DEPARTAMENT.  

 Pauză. Atunci când este definită, pauza asigură păstrarea privată a statisticilor 
angajatului pentru perioada de timp specificată. 
NOTĂ: PAUZA POATE FI SETATĂ DOAR LA NIVEL DE DEPARTAMENT.  

 Butonul Salvează permite salvarea şi aplicarea valorilor setate. 

  



                         

13 | P a g e  
 

 

Img. 09, pagina Setări, Program de lucru 
 

2.5.3 Setări email 
 

§ Server SMTP. The name of the email server. 

PENTRU A FOLOSI FUNCŢIONALITATEA DE RAPORTARE PE EMAIL ESTE NEVOIE SĂ REALIZAŢI MAI ÎNTÂI SETĂRILE PENTRU 
EMAIL.  

§ Utilizator SMTP. The username used to access the email server. 
§ Parolă. The password associated with the specified user email account. 
§ Port. The port used for sending the email. 
§ Butonul Salvează permite salvarea setărilor curente. 
§ Butonul Email de test încearcă trimiterea unui email de test, folosind setările curente 

pentru email, la adresa de email cu care s-a realizat înregistrarea aplicaţiei Cyclope. 
Utilizatorul va fi apoi notificat despre rezultatul acestui test.  
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DACĂ SERVERUL DUMNEAVOASTRĂ DE EMAIL NU NECESITĂ AUTENTIFICARE, BIFAŢI CĂSUŢA NUMITĂ SERVERUL NU NECESITĂ 

AUTENTIFICARE.  

 

Img. 10, pagina Setări, Setări email 
 

2.5.4 Alte Setări 
 Costul per oră. Cât valorează munca angajaţilor dumneavoastră. Specificaţi o valoare 

numerică şi alegeţi o valută. 
NOTĂ: COSTUL ORELOR DE LUCRU POATE FI SETAT DOAR LA NIVEL DE DEPARTAMENT.  

 Butonul Salvează permite salvarea configuraţiei actuale. 
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Img. 11, pagina Setări, Alte setări 
 

2.5.5 Setări actualizare 
 Bifând căsuţa "Activează actualizarea automată a serverului", aplicaţia server se va 

actualiza automat în mod periodic la ultima versiune disponibilă. 
 Butonul Salvează permite salvarea configuraţiei actuale. 

 

Img. 12, pagina Setări, Setări actualizare 
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2.6 Alerte 
 
Informaţiile incluse în această pagină: 
 

 Tabel de date conţinând următoarele informaţii afişate pe coloane:  
ü Nume - Numele alertei definite. 
ü Pentru - Lista departamentelor pentru care se aplică alerta. 
ü Descriere - Descrierea alertei (acest câmp este opţional). 
ü Acţiuni - Linkuri pentru editarea sau ştergerea fiecărei alerte. 

 

 

Img. 13, pagina Alerte 
 

2.7 Adaugă alertă 
 
Dacă doriţi să adăugaţi o alertă nouă sau să editaţi una dintre alertele existente, 
veţi ajunge pe această pagină. Configuratorul din pagină necesită parcurgerea 
mai multor paşi: 
 

 Selectează raport. Specificaţi tipul alertei. Puteţi alege între: Work Schedule Alert, Idle 
Time Alert, Online Time Alert şi Application Alert. 
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Img. 14, pagina Adaugă alertă 
 

 Departament. Selectaţi departamentul(ele) pentru care doriţi să acţioneze această 
alertă. 

 

Img. 15, pagina Adaugă alertă 
 

 Defineşte. Specificaţi regula alertei. În acest caz, puteţi seta o nouă configuraţie pentru 
programul de lucru şi alerta se va declanşa dacă momentele de start şi de finalizare ale 
activităţii angajatului vor diferi de aceste setări. 

 

Img. 16, pagina Adaugă alertă 
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 Salvează. Acesta este ultimul pas de configurare. Pentru a salva alerta este necesar să 
specificaţi întâi un nume şi apoi să faceţi click pe Finish. Puteţi de asemenea să 
specificaţi, în mod opţional, o scurtă descriere a alertei. 

 

Img. 17, pagina Adaugă alertă 
 

2.8 Teme de culori 
 
Cyclope vă oferă posibilitatea să personalizaţi interfaţa aplicaţiei. Alegeţi o temă 
de culori existentă, sau creaţi propria dumneavoastră temă pentru graficele 
prezentate în Cyclope. 
 

 Lista Teme de culori prezintă temele de culori definite:  
ü O iconiţă în formă de bifă indică tema de culori curentă. 
ü Numele temei - Conţine numele fiecărei teme de culori definite. 
ü Culori - Această coloană conţine setul propriu-zis de culori. Fiecare set conţine 15 

culori, alături de o culoare neutră folosită la reprezentarea pe grafice a elementelor 
grupate (de exemplu: Altele). 

ü Acţiuni - Linkuri pentru a selecta şi a aplica o temă de culori, şi pentru a edita sau a 
şterge una dintre temele de culori definite. 

NU ESTE PERMISĂ ŞTERGEREA SAU EDITAREA TEMEI IMPLICITE DE CULORI (DEFAULT THEME).  
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Img. 18, pagina Teme de culori 
 

2.9 Adaugă temă nouă 
 
If you choose to add a new color theme or edit one of the existing color themes, 
you are taken to this page. 

 Fiecare culoare trebuie definită prin specificarea unui cod hexazecimal valid. Dacă nu 
aveţi un cod pregătit, puteţi folosi Selectorul de culori ataşat fiecărei căsuţe colorate. 

 Numele temei. Specificaţi un nume pentru noua temă de culori pentru a o putea 
identifica în listă. 

 Butonul Salvează permite salvarea modificărilor. 
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Img. 19, pagina Adaugă temă nouă 
 

 2.10  Aplicaţii 
 
Informaţiile incluse în această pagină: 
 

 Tabel de date conţinând următoarele informaţii afişate pe coloane:  
ü Nume - Numele aplicaţiei înregistrate. 
ü Tipul aplicaţiei - Tipul fiecărei aplicaţii, aşa cum este vazută de către Cyclope. 
ü Categorie - Fiecărei aplicaţii i se poate atribui o categorie dintre cele existente. Dacă 

nu se face nici o atribuire această coloană va indica Uncategorised. 
ü Acţiuni - Link pentru editarea fiecărei aplicaţii. 
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Img. 20, pagina Aplicaţii 
 

2.11 Editează aplicaţia 
 
Dacă doriţi să editaţi una dintre aplicaţiile înregistrate, sunteţi aduşi pe această 
pagină. 
 

 Categoria de activitate. Atribuiţi fiecărei aplicaţii una dintre categoriile definite. 
 Nume. Cyclope permite editarea numelui oricărei aplicaţii înregistrate. Dacă se 

realizează aceasta, aplicaţia va apărea în interfaţă sub noul nume specificat. 
 Tipul aplicaţiei. Această funcţionalitate permite schimbarea tipului unei aplicaţii. Se 

poate alege una din următoarele valori: Application (implicit pentru majoritatea 
aplicaţiilor înregistrate), Chat, Document şi Browser. 

 Butonul Salvează permite păstrarea modificărilor efectuate. 
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Img. 21, pagina Editează aplicaţia 
 

2.12 Categorii de activitate 
 
Informaţiile incluse în această pagină: 
 

 Tabel de date conţinând următoarele informaţii afişate pe coloane:  
ü Categorie - Numele categoriei. 
ü Acţiuni - Linkuri pentru editarea sau ştergerea fiecărei categorii. 

CATEGORIILE CARE AU UN PĂRINTE DEFINIT SUNT EVIDENŢIATE PRIN INDENTARE. 

 

Img. 22, pagina Categorii de activitate 
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2.13 Adaugă categorie 
 
Dacă doriţi să adăugaţi o nouă categorie de activitate sau să editaţi una dintre 
categoriile înregistrate, sunteţi aduşi pe această pagină. 

 Părinte. Selectaţi din lista de categorii definite o categorie părinte pentru noua categorie.  
 Categorie. Specificaţi un nume pentru categoria care urmează să fie creată. 
 Butonul Salvează permite salvarea modificărilor şi crearea unei noi categori de 

activitate. 

 

Img. 23, pagina Adaugă categorie 
 

2.14 Raportare pe email 
 
Informaţiile incluse în această pagină: 
 

 Tabel de date conţinând următoarele informaţii afişate pe coloane:  
ü Nume - Numele setului de rapoarte definit. 
ü Pentru - Lista departamentelor ale caror date sunt conţinute in rapoartele selectate. 
ü Descriere - The description associated with the email reports set (this field is 

optional). 
ü Actions - Links for editing or deleting each reports set. 
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Img. 24, pagina Raportare pe email 
 

2.14 Adaugă set de rapoarte 
 
Dacă doriţi să adăugaţi un nou set de rapoarte sau să editaţi unul dintre seturile 
existente, sunteţi aduşi pe această pagină. Configuratorul din pagină necesită 
parcurgerea mai multor paşi: 
 

 Selectează raport. Bifaţi unul sau mai multe rapoarte din listă. 

 

Img. 25, pagina Adaugă set de rapoarte 
 

 Pentru. În continuare, trebuie să specificaţi departamentele ale căror date vor fi incluse 
în rapoartele selectate. 
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Img. 26, pagina Adaugă set de rapoarte 
 

 Frecvenţa. Stabiliţi cu ce frecvenţă doriţi să primiţi rapoartele. 

 

Img. 27, pagina Adaugă set de rapoarte 
 

 

RAPOARTELE VOR FI TRIMISE CĂTRE ADRESELE DE EMAIL SPECIFICATE LA SFÂRŞITUL PERIOADEI SELECTATE. DE EXEMPLU, 
DACĂ AŢI BIFAT OPŢIUNEA ZILNIC, RAPOARTELE CORESPUNZĂTOARE ZILEI DE ASTĂZI VOR FI TRIMISE ÎNCEPÂND CU ORA 

12:00 AM A ZILEI DE MÂINE. 

 Trimite către. Adăugaţi una sau mai multe adrese de email la care doriţi să fie trimise 
rapoartele selectate. 
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Img. 28, pagina Adaugă set de rapoarte 
 

 Trimite de la. Specificaţi adresa de email care să apară în câmpul Expeditorului pentru 
emailul care va conţine raportul selectat. Adresa de email implicită este root@localhost. 

 

Img. 29, pagina Adaugă set de rapoarte 
 

 Salvează. Ultimul pas al configuratorului vă solicită un nume pentru setul de rapoarte. 
Opţional, puteţi adauga şi o scurtă descriere. Butonul Finalizare încheie procesul. 
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Img. 30, pagina Adaugă set de rapoarte 
 

2.15 Gestiune loguri 
 
Această pagină permite efectuarea câtorva operaţii elementare de ştergere 
asupra logurilor salvate. 

 Sunt disponibile printr-un simplu click 4 opţiuni predefinite. Acestea sunt: Şterge 
logurile mai vechi de 3 luni, Şterge logurile mai vechi de 6 luni, Şterge logurile mai vechi 
de 12 luni şi Şterge toate logurile 

 

 

Img. 31, pagina Gestiune loguri 

2.16 Notificări 
 
Informaţiile incluse în această pagină: 

 Tabel de date conţinând următoarele informaţii afişate pe coloane:  
ü Data - Data apariţiei notificării. 
ü Mesaj - Mesajul text al notificării. 
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ü Acţiuni - Linkuri pentru vizualizarea mai multor detalii şi pentru ştergerea notificării. 
ODATĂ CE O NOTIFICARE A FOST ŞTEARSĂ, ACEASTA NU VA MAI APĂREA ÎN INTERFAŢĂ. 
EXISTĂ TREI TIPURI DE NOTIFICĂRI: MESAJE DE EROARE (ÎNSOŢITE DE O ICONIŢĂ ROŞIE), MESAJE DE AVERTIZARE 

(ÎNSOŢITE DE O ICONIŢĂ GALBENĂ) ŞI MESAJE DE INFORMARE (ÎNSOŢITE DE O ICONIŢĂ ALBASTRĂ). 

 

 

Img. 32, pagina Notificări 

 
 

2.17 Licenţiere 
 
Această pagină vă oferă informaţii despre statutul curent al produsului. 

 Numele companiei. Numele companiei unde este instalat Cyclope. 
 Nume. Numele managerului sau al administratorului IT. 
 Email. The email address used for contact. 
 Telefon. Numarul de telefon folosit pentru contact. 
 Ţara. Selectaţi locaţia dumneavoastră din lista de ţări. 
 Butonul Schimbă licenţa permite modificarea informaţiei de licenţiere. 
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PUTEŢI VEDEA DE ASEMENEA CARE ESTE DATA EXPIRĂRII LICENŢEI ŞI CARE ESTE NUMARUL DE CALCULATOARE MONITORIZATE 

COMPARATIV CU NUMĂRUL PERMIS DE CALCULATOARE MONITORIZATE CONFORM LICENŢEI DUMNEAVOASTRĂ.  

 

Img. 33, pagina Licentiere 

2.17.1 Schimbă licenţa 
 
În această pagină puteţi schimba informaţia de licenţiere. 
 

 Puteţi edita informaţiile câmpurilor Numele companiei, Nume, Email, Telefon şi Ţara. 
 Cod de instalare. Acest cod este generat pentru calculatorul unde este instalat Cyclope 

Server. 
 Licenţa. Includeţi aici codul de licenţiere primit de la echipa de suport Cyclope. 
 Butonul Activare licenţă permite activarea licenţei şi începerea (sau continuarea) 

utilizării aplicaţiei. 
 Butonul Start Evaluare permite solicitarea unei perioade de evaluare gratuite a aplicaţiei 

Cyclope. 
NOTĂ: ACEST BUTON ESTE DISPONIBIL DOAR CÂND CYCLOPE ESTE INSTALAT PENTRU PRIMA DATĂ ŞI SUNTEŢI ADUŞI 

PE ACEASTĂ PAGINĂ. 
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Img. 34, pagina Licenţiere 

 

2.18 Actualizări 
 
Cyclope vă oferă acum ultimele actualizări ale produsului chiar în interfaţa web. În 
această pagină puteţi vedea dacă există versiuni noi şi ce schimbări aduc 
acestea. 
 

 Fiecare versiune a aplicaţiei este listată în lista de Actualizări împreună cu următoarele 
informaţii:  
ü O iconiţă sub formă de bifă care indică versiunea curentă. 
ü Versiune - Numărul versiunii. 
ü Jurnal de modificări - O listă în care sunt punctate cele mai importante modificări. 
ü Data descărcării - Data lansării versiunii. 
ü Acţiuni - Un link pentru Actualizare la ultima versiune (apare lângă versiunile mai noi) 

sau un link pentru Revenire la o versiune mai veche (apare lângă versiunile mai 
vechi). 
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Img. 35, pagina Actualizări 
 

 

3. Managementul rapoartelor aplicaţiei 

3.1 Sumar 
 
Informaţiile incluse în această pagină: 
 

 Structură arborescentă conţinând Sesiunile, Angajaţii şi Calculatoarele monitorizate, 
organizate pe file separate.  

 Media zilnică, care constă din timp Activ, timp Inactiv şi timp Online, fiecare dintre ele 
afişând atât valori numerice cât şi procentuale.  

 Grafic Raport orar. Acest grafic prezintă activitatea zilnică împărţită pe ore. Dacă 
intervalul de timp selectat include mai mult de o zi, graficul va afişa o medie a activităţii 
corespunzătoare perioadei de timp selectate.  

 Grafic Raport săptămânal. Acest grafic prezintă activitatea săptămânală împărţită pe 
zile. Dacă intervalul de timp selectat include mai mult de o săptămână, graficul va afişa o 
medie a activităţii corespunzătoare perioadei de timp selectate.  

 Aplicaţii utilizate. Această secţiune include un tabel cu primele 9 cele mai utilizate 
aplicaţii aranjate în ordine descrescătoare a timpului lor de utilizare, un link cu titlul 
generic Altele unde pot fi văzute şi celelalte aplicaţii şi o diagramă radială prezentând 
aceeaşi clasificare.  



                         

32 | P a g e  
 

 

Img. 36, pagina Sumar 
 

CA ŞI O CONVENŢIE GENERALĂ ÎN CADRUL GRAFICELOR DIN APLICAŢIA CYCLOPE, TIMPUL ACTIV ESTE REPREZENTAT CU VERDE, 
ÎN TIMP CE TIMPUL INACTIV ESTE REPREZENTAT CU ROŞU. DACĂ OPŢIUNEA PENTRU PAUZĂ ESTE DEFINITĂ ŞI ACTIVĂ, PAUZA 

VA APĂREA CU GRI PE GRAFIC.  
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Selectorul datei calendaristice oferă câteva intervale de timp predefinite (Azi, Ieri, Săptămâna 
aceasta, Săptămâna trecută, Luna aceasta şi Luna trecută) la fel ca şi posibilitatea de a selecta 
o Dată specifică sau un Interval de date, şi toate acestea pot fi combinate cu o opţiune care 
aplică un filtru orar pe intervalul de timp dorit. 

Un filtru format dintr-o listă de butoane radio cu următoarele opţiuni: Toate, Numai în timpul 
programului şi Numai în afara programului. Acest filtru permite utilizatorului să aplice rapid 
datelor returnate un filtru de timp care corespunde programului de lucru defnit. Dacă programul 
de lucru nu a fost încă modificat se va considera programul de lucru implicit. 

Această pagină poate fi exportată în formate CSV şi PDF făcând click pe iconiţa 
corespunzătoare localizată în dreapta paginii, sub titlul paginii şi în continuarea filtrelor pentru 
timp. 

ADMINISTRATORUL ARE PERMISIUNEA DE A VIZUALIZA TOATE STATISTICILE. MANAGERUL POATE VIZUALIZA DOAR 

STATISTICILE CARE APARŢIN ANGAJAŢILOR CARE FAC PARTE DIN DEPARTAMENTELE PE CARE LE GESTIONEAZĂ EL. ANGAJATUL 

ARE PERMISIUNEA DE A VIZUALIZA DOAR STATISTICILE UNUI SINGUR ANGAJAT (ÎN MOD NORMAL, PE CELE ALE SALE). 

 

3.2  Raport de activitate 
 
Informaţiile incluse în această pagină: 
 

 Structură arborescentă conţinând Sesiunile, Angajaţii şi Calculatoarele monitorizate, 
organizate pe file separate. 

 Tabel de date conţinând următoarele informaţii afişate pe coloane:  
ü Nume utilizator - Numele folosit de către angajat pe staţia monitorizată. 
ü Total - Timpul total înregistrat pentru nodul selectat în structura arborescentă. 
ü Activ - Timpul activ înregistrat pentru nodul selectat în structura arborescentă.  
ü Ore suplimentare - Timpul lucrat în afara orelor de program înregistrat pentru nodul 

selectat în structura arborescentă. 
ü Inactiv - Timpul inactiv înregistrat pentru nodul selectat în structura arborescentă.  
ü Online - Timpul petrecut online înregistrat pentru nodul selectat în structura 

arborescentă. 
ü Activitate - Procentajul pe care îl reprezintă timpul activ raportat la timpul total 

înregistrat pentru nodul selectat în structura arborescentă. 

 

NOTĂ: COLOANELE ACTIV, ORE SUPLIMENTARE, INACTIV ŞI ONLINE SUNT URMATE FIECARE DE ÎNCĂ O COLOANĂ CARE 

CONŢINE MEDIA TIMPULUI ÎNREGISTRAT PE FIECARE DINTRE COLOANELE ENUMERATE. ACEASTĂ INFORMAŢIE ESTE UTILĂ ÎN 

CAZUL ÎN CARE PERIOADA DE TIMP SELECTATĂ ESTE MAI MARE DE O ZI.  
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Img. 37, pagina Raport de activitate 

Selectorul datei calendaristice oferă câteva intervale de timp predefinite (Azi, Ieri, Săptămâna 
aceasta, Săptămâna trecută, Luna aceasta şi Luna trecută) la fel ca şi posibilitatea de a selecta 
o Dată specifică sau un Interval de date, şi toate acestea pot fi combinate cu o opţiune care 
aplică un filtru orar pe intervalul de timp dorit.  

Un filtru format dintr-o listă de butoane radio cu următoarele opţiuni: Toate, Numai în timpul 
programului şi Numai în afara programului. Acest filtru permite utilizatorului să aplice rapid 
datelor returnate un filtru de timp care corespunde programului de lucru defnit. Dacă programul 
de lucru nu a fost încă modificat se va considera programul de lucru implicit.  

Această pagină poate fi exportată în formate CSV şi PDF făcând click pe iconiţa 
corespunzătoare localizată în dreapta paginii, sub titlul paginii şi în continuarea filtrelor pentru 
timp.  

ADMINISTRATORUL ARE PERMISIUNEA DE A VIZUALIZA TOATE STATISTICILE. MANAGERUL POATE VIZUALIZA DOAR 

STATISTICILE CARE APARŢIN ANGAJAŢILOR CARE FAC PARTE DIN DEPARTAMENTELE PE CARE LE GESTIONEAZĂ EL. ANGAJATUL 

ARE PERMISIUNEA DE A VIZUALIZA DOAR STATISTICILE UNUI SINGUR ANGAJAT (ÎN MOD NORMAL, PE CELE ALE SALE).  
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3.3 Prezenţa 
 
Informaţiile incluse în această pagină: 
 

 Structură arborescentă conţinând Sesiunile, Angajaţii şi Calculatoarele monitorizate, 
organizate pe file separate.  

 Tabel de date conţinând următoarele informaţii afişate pe coloane:  
ü Nume utilizator - Numele folosit de către angajat pe staţia monitorizată. 
ü Data - Data calendaristică a zilei monitorizate. 
ü Start - Timpul când a fost primit pe server primul log de la client. 
ü Finalizare - Timpul când a fost primit pe server ultimul log de la client. 
ü Total - Timpul total înregistrat pentru nodul selectat în structura arborescentă. 
ü Activ - Timpul cât angajatul monitorizat a fost activ. 
ü Inactiv - Timpul cât angajatul monitorizat a fost inactiv. 
ü Ore suplimentare - Timpul înregistrat în afara orelor de program definite. 
ü Privat - Timpul cât angajatul s-a aflat în pauză şi acţiunile sale au rămas private. 

 

Img. 38, pagina Prezenţa 

Opţiunea După prima şi ultima acţiune, dacă este bifată, va exclude din tabelul de prezenţă 
timpii inactivi care au fost înregistraţi înainte şi după prima respectiv ultima acţiune consemnate 
în raport pentru data selectată. 

Selectorul datei calendaristice oferă câteva intervale de timp predefinite (Azi, Ieri, Săptămâna 
aceasta, Săptămâna trecută, Luna aceasta şi Luna trecută) la fel ca şi posibilitatea de a selecta 
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o Dată specifică sau un Interval de date, şi toate acestea pot fi combinate cu o opţiune care 
aplică un filtru orar pe intervalul de timp dorit.  

Un filtru format dintr-o listă de butoane radio cu următoarele opţiuni: Toate, Numai în timpul 
programului şi Numai în afara programului. Acest filtru permite utilizatorului să aplice rapid 
datelor returnate un filtru de timp care corespunde programului de lucru defnit. Dacă programul 
de lucru nu a fost încă modificat se va considera programul de lucru implicit.  

Această pagină poate fi exportată în formate CSV şi PDF făcând click pe iconiţa 
corespunzătoare localizată în dreapta paginii, sub titlul paginii şi în continuarea filtrelor pentru 
timp.  

ADMINISTRATORUL ARE PERMISIUNEA DE A VIZUALIZA TOATE STATISTICILE. MANAGERUL POATE VIZUALIZA DOAR 

STATISTICILE CARE APARŢIN ANGAJAŢILOR CARE FAC PARTE DIN DEPARTAMENTELE PE CARE LE GESTIONEAZĂ EL. ANGAJATUL 

ARE PERMISIUNEA DE A VIZUALIZA DOAR STATISTICILE UNUI SINGUR ANGAJAT (ÎN MOD NORMAL, PE CELE ALE SALE).  

 

3.4 Ore suplimentare 
 
Informaţiile incluse în această pagină: 
 

 Structură arborescentă conţinând Sesiunile, Angajaţii şi Calculatoarele monitorizate, 
organizate pe file separate. 

 Media zilnică, care constă din timp Activ, timp Inactiv şi timp Online, fiecare dintre ele 
afişând atât valori numerice cât şi procentuale.  

 Grafic Raport orar. Acest grafic prezintă activitatea zilnică împărţită pe ore. Dacă 
intervalul de timp selectat include mai mult de o zi, graficul va afişa o medie a activităţii 
corespunzătoare perioadei de timp selectate.  

 Grafic Raport săptămânal. Acest grafic prezintă activitatea săptămânală împărţită pe 
zile. Dacă intervalul de timp selectat include mai mult de o săptămână, graficul va afişa o 
medie a activităţii corespunzătoare perioadei de timp selectate.  

 Aplicaţii utilizate. Această secţiune include un tabel cu primele 9 cele mai utilizate 
aplicaţii aranjate în ordine descrescătoare a timpului lor de utilizare, un link cu titlul 
generic Altele unde pot fi văzute şi celelalte aplicaţii şi o diagramă radială prezentând 
aceeaşi clasificare.  
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Img. 39, pagina Ore suplimentare 

CA ŞI O CONVENŢIE GENERALĂ ÎN CADRUL GRAFICELOR DIN APLICAŢIA CYCLOPE, TIMPUL ACTIV ESTE REPREZENTAT CU VERDE, 
ÎN TIMP CE TIMPUL INACTIV ESTE REPREZENTAT CU ROŞU. DACĂ OPŢIUNEA PENTRU PAUZĂ ESTE DEFINITĂ ŞI ACTIVĂ, PAUZA 

VA APĂREA CU GRI PE GRAFIC. ELEMENTUL GRAFIC SPECIFIC PENTRU ACEASTĂ PAGINĂ CONSTĂ ÎN REPREZENTAREA PE GRAFIC 

A ORELOR SUPLIMENTARE CU ALBASTRU.  



                         

38 | P a g e  
 

Selectorul datei calendaristice oferă câteva intervale de timp predefinite (Azi, Ieri, Săptămâna 
aceasta, Săptămâna trecută, Luna aceasta şi Luna trecută) la fel ca şi posibilitatea de a selecta 
o Dată specifică sau un Interval de date, şi toate acestea pot fi combinate cu o opţiune care 
aplică un filtru orar pe intervalul de timp dorit.  

Un filtru format dintr-o listă de butoane radio cu următoarele opţiuni: Toate, Numai în timpul 
programului şi Numai în afara programului. Acest filtru permite utilizatorului să aplice rapid 
datelor returnate un filtru de timp care corespunde programului de lucru defnit. Dacă programul 
de lucru nu a fost încă modificat se va considera programul de lucru implicit.  

Această pagină poate fi exportată în formate CSV şi PDF făcând click pe iconiţa 
corespunzătoare localizată în dreapta paginii, sub titlul paginii şi în continuarea filtrelor pentru 
timp.  

ADMINISTRATORUL ARE PERMISIUNEA DE A VIZUALIZA TOATE STATISTICILE. MANAGERUL POATE VIZUALIZA DOAR 

STATISTICILE CARE APARŢIN ANGAJAŢILOR CARE FAC PARTE DIN DEPARTAMENTELE PE CARE LE GESTIONEAZĂ EL. ANGAJATUL 

ARE PERMISIUNEA DE A VIZUALIZA DOAR STATISTICILE UNUI SINGUR ANGAJAT (ÎN MOD NORMAL, PE CELE ALE SALE).  

 

3.5 Raport de productivitate 
 
Informaţiile incluse în această pagină: 
 

 Structură arborescentă conţinând Sesiunile, Angajaţii şi Calculatoarele monitorizate, 
organizate pe file separate.  

 Tabel de date conţinând următoarele informaţii afişate pe coloane:  
ü Aplicaţie - Numele aplicaţiei înregistrate. 
ü Categorie - O selecţie de tip dropdown unde utilizatorul poate atribui unei aplicaţii 

una dintre categoriile definite. Valoarea implicită este Uncategorized. 

ü Tip - Acţionând acest control, utilizatorul poate alege dacă o aplicaţie este 
productivă sau neproductivă. Valoarea implicită este neutral. 

NOTĂ: MODIFICAREA ACESTEI OPŢIUNI ESTE PERMISĂ DOAR LA NIVEL DE DEPARTAMENT.  

ü Timp - Timpul de utilizare pentru aplicaţia înregistrată. 
NOTĂ: MODIFICAREA ACESTEI OPŢIUNI ESTE PERMISĂ DOAR LA NIVEL DE DEPARTAMENT.  

ü Bară grafică - Un segment colorat corespunzător timpului de utilizare a aplicaţiei. 

APLICAŢIILE AL CAROR NUME ESTE PRECEDAT DE O ICONIŢĂ CU UN PLUS POT FI EXPANDATE ŞI ASTFEL UTILIZATORUL POATE 

ACCESA UN MOD DETALIAT DE VIZUALIZARE A TUTUROR FERESTRELOR ÎNREGISTRATE PENTRU APLICAŢIA RESPECTIVĂ. 
ACŢIONÂND CONTROLUL PENTRU TIP LA NIVEL DE APLICAŢIE, TOŢI COPIII ACELEI APLICAŢII VOR MOŞTENI SETAREA 

RESPECTIVĂ. PE DE ALTĂ PARTE, DACĂ UTILIZATORUL VA ACŢIONA CONTROLUL PENTRU UNUL DINTRE COPIII APLICAŢIEI, 
CONTROLUL DE LA NIVELUL APLICAŢIEI VA FI ÎNLOCUIT CU UN SEGMENT GRAFIC CARE VA EXPRIMA PROCENTUAL DISTRIBUŢIA 

FERESTRELOR PRODUCTIVE, NEPRODUCTIVE ŞI NEUTRE PENTRU APLICAŢIA ÎN CAUZĂ.  
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Img. 40, pagina Raport de productivitate 
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Selectorul datei calendaristice oferă câteva intervale de timp predefinite (Azi, Ieri, Săptămâna 
aceasta, Săptămâna trecută, Luna aceasta şi Luna trecută) la fel ca şi posibilitatea de a selecta 
o Dată specifică sau un Interval de date, şi toate acestea pot fi combinate cu o opţiune care 
aplică un filtru orar pe intervalul de timp dorit.  

CA ŞI O CONVENŢIE GENERALĂ ÎN CADRUL GRAFICELOR DIN APLICAŢIA CYCLOPE, TIMPUL ACTIV ESTE REPREZENTAT CU VERDE, 
ÎN TIMP CE TIMPUL INACTIV ESTE REPREZENTAT CU ROŞU. PĂSTRÂND ACEEAŞI LOGICĂ, GRAFICUL RADIAL DIN ACEASTĂ 

PAGINĂ PREZINTĂ APLICAŢIILE PRODUCTIVE CU VERDE ŞI APLICAŢIILE NEPRODUCTIVE CU ROŞU; APLICAŢIILE FĂRĂ 

CATEGORIE RĂMÂN GRI.  

Un filtru format dintr-o listă de butoane radio cu următoarele opţiuni: Toate, Numai în timpul 
programului şi Numai în afara programului. Acest filtru permite utilizatorului să aplice rapid 
datelor returnate un filtru de timp care corespunde programului de lucru defnit. Dacă programul 
de lucru nu a fost încă modificat se va considera programul de lucru implicit.  

Această pagină poate fi exportată în formate CSV şi PDF făcând click pe iconiţa 
corespunzătoare localizată în dreapta paginii, sub titlul paginii şi în continuarea filtrelor pentru 
timp. 

ADMINISTRATORUL ARE PERMISIUNEA DE A VIZUALIZA TOATE STATISTICILE. MANAGERUL POATE VIZUALIZA DOAR 

STATISTICILE CARE APARŢIN ANGAJAŢILOR CARE FAC PARTE DIN DEPARTAMENTELE PE CARE LE GESTIONEAZĂ EL. ANGAJATUL 

ARE PERMISIUNEA DE A VIZUALIZA DOAR STATISTICILE UNUI SINGUR ANGAJAT (ÎN MOD NORMAL, PE CELE ALE SALE).  

 

3.6 Alerte 
 
Informaţiile incluse în această pagină: 
 

 Structură arborescentă conţinând Sesiunile, Angajaţii şi Calculatoarele monitorizate, 
organizate pe file separate.  

 Tabel de date conţinând următoarele informaţii afişate pe coloane:  
ü Nume utilizator - Numele folosit de către angajat pe staţia monitorizată. 
ü Nume alertă - Numele alertei care a fost declanşată. 
ü Tip alertă - Tipul alertei care a fost declanşată. 
ü Detalii - Detalii despre activitatea utilizatorului care au încălcat regulile alertei 

declanşate. 
ü Regulă - Regula alertei declanşate. 
ü Data - Data declanşării alertei. 
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Img. 41, pagina Alerte 

Selectorul datei calendaristice oferă câteva intervale de timp predefinite (Azi, Ieri, Săptămâna 
aceasta, Săptămâna trecută, Luna aceasta şi Luna trecută) la fel ca şi posibilitatea de a selecta 
o Dată specifică sau un Interval de date, şi toate acestea pot fi combinate cu o opţiune care 
aplică un filtru orar pe intervalul de timp dorit.  

Această pagină poate fi exportată în formate CSV şi PDF făcând click pe iconiţa 
corespunzătoare localizată în dreapta paginii, sub titlul paginii şi în continuarea filtrelor pentru 
timp. 

ADMINISTRATORUL ARE PERMISIUNEA DE A VIZUALIZA TOATE STATISTICILE. MANAGERUL POATE VIZUALIZA DOAR 

STATISTICILE CARE APARŢIN ANGAJAŢILOR CARE FAC PARTE DIN DEPARTAMENTELE PE CARE LE GESTIONEAZĂ EL. ANGAJATUL 

ARE PERMISIUNEA DE A VIZUALIZA DOAR STATISTICILE UNUI SINGUR ANGAJAT (ÎN MOD NORMAL, PE CELE ALE SALE).  
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3.7 Aplicaţii utilizate 
 
Informaţiile incluse în această pagină: 
 

 Structură arborescentă conţinând Sesiunile, Angajaţii şi Calculatoarele monitorizate, 
organizate pe file separate. 

3.7.1 Mod Agregat 
 Tabel de date conţinând următoarele informaţii afişate pe coloane:  
ü Aplicaţie - Numele aplicaţiei înregistrate. 
ü Categorie - O selecţie de tip dropdown unde utilizatorul poate atribui unei aplicaţii 

una dintre categoriile definite. Valoarea implicită este Uncategorized. 

ü Tip - Un indicator grafic care indică setarea curentă pentru aplicaţia în cauză. 
Valorile şi culorile posibile sunt: productive (verde), distracting (roşu) şi neutral 
(gri). Dacă aplicaţia monitorizată este clasificată ca şi Document, Browser sau Chat 
(implicând listarea detaliată a tuturor ferestrelor copil), şi dacă ferestrele copil ale 
aceluiaşi părinte au setări diferite, indicatorul grafic arată procentajul deţinut de 
fiecare dintre valorile enunţate mai sus, împreună cu valorile numerice 
corespunzătoare.  

NOTĂ: MODIFICAREA ACESTEI OPŢIUNI ESTE PERMISĂ DOAR LA NIVEL DE DEPARTAMENT.  

ü % - Procentajul reprezentat de timpul de utilizare al aplicaţiei relativ la timpul total 
inregistrat. 

ü Timp - Timpul de utilizare pentru fiecare aplicaţie. 
ü Bară grafică - Un segment colorat corespunzător timpului de utilizare a aplicaţiei. 

 Grafic ilustrând datele prezentate in tabel. Acest grafic este de tip radial când nodul 
selectat în structura arborescentă este un singur angajat. Dacă nodul selectat în 
structura arborescentă este un departament, graficul este generat sub forma unui set de 
bare cu mai multe secţiuni, fiecare bară corespunzând unui angajat din departamentul 
respectiv. 

3.7.2 Mod Per utilizator 
 Tabel de date conţinând următoarele informaţii afişate pe coloane:  
 Nume utilizator - Numele folosit de către angajat pe staţia monitorizată. 
 Aplicaţie - Numele aplicaţiei înregistrate. 
 Categorie - O selecţie de tip dropdown unde utilizatorul poate atribui unei aplicaţii una 

dintre categoriile definite. Valoarea implicită este Uncategorized. 
NOTĂ: MODIFICAREA ACESTEI OPŢIUNI ESTE PERMISĂ DOAR LA NIVEL DE DEPARTAMENT.  

 % - Procentajul reprezentat de timpul de utilizare al aplicaţiei relativ la timpul total 
inregistrat. 

 Timp - Timpul de utilizare pentru fiecare aplicaţie. 
 Bară grafică - Un segment colorat corespunzător timpului de utilizare a aplicaţiei. 

DACĂ NODUL SELECTAT ÎN STRUCTURA ARBORESCENTĂ ESTE UN DEPARTAMENT, INFORMAŢIA ESTE GRUPATĂ ÎNTÂI DUPĂ 

NUMELE ANGAJAŢILOR ŞI APOI DUPĂ TIMPUL DE UTILIZARE AL APLICAŢIILOR ÎNREGISTRATE.  
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Img. 42, pagina Aplicaţii utilizate 

Selectorul datei calendaristice oferă câteva intervale de timp predefinite (Azi, Ieri, Săptămâna 
aceasta, Săptămâna trecută, Luna aceasta şi Luna trecută) la fel ca şi posibilitatea de a selecta 
o Dată specifică sau un Interval de date, şi toate acestea pot fi combinate cu o opţiune care 
aplică un filtru orar pe intervalul de timp dorit.  
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Un filtru format dintr-o listă de butoane radio cu următoarele opţiuni: Toate, Numai în timpul 
programului şi Numai în afara programului. Acest filtru permite utilizatorului să aplice rapid 
datelor returnate un filtru de timp care corespunde programului de lucru defnit. Dacă programul 
de lucru nu a fost încă modificat se va considera programul de lucru implicit.  

Această pagină poate fi exportată în formate CSV şi PDF făcând click pe iconiţa 
corespunzătoare localizată în dreapta paginii, sub titlul paginii şi în continuarea filtrelor pentru 
timp. 

ADMINISTRATORUL ARE PERMISIUNEA DE A VIZUALIZA TOATE STATISTICILE. MANAGERUL POATE VIZUALIZA DOAR 

STATISTICILE CARE APARŢIN ANGAJAŢILOR CARE FAC PARTE DIN DEPARTAMENTELE PE CARE LE GESTIONEAZĂ EL. ANGAJATUL 

ARE PERMISIUNEA DE A VIZUALIZA DOAR STATISTICILE UNUI SINGUR ANGAJAT (ÎN MOD NORMAL, PE CELE ALE SALE).  

 

3.8 Documente 
 
Informaţiile incluse în această pagină: 
 

 Structură arborescentă conţinând Sesiunile, Angajaţii şi Calculatoarele monitorizate, 
organizate pe file separate.  

 Grafic radial ilustrând gradul de utilizare al tuturor documentelor monitorizate, grupate 
după Categoria care le-a fost atribuită.  

 Grafic tip bară ilustrând gradul de utilizare al tuturor documentelor monitorizate, grupate 
după statutul de productivitate care le-a fost atribuit (productive, distracting, sau neutral).  

 Tabel de date conţinând următoarele informaţii afişate pe coloane:  
ü Document - Numele documentului monitorizat. 
ü Categorie - O selecţie de tip dropdown unde utilizatorul poate atribui unei aplicaţii 

una dintre categoriile definite. Valoarea implicită este Uncategorized. 

ü Tip - Acţionând acest control, utilizatorul poate alege dacă un document este 
productive sau distracting. Valoarea implicită este neutral. 

NOTĂ: MODIFICAREA ACESTEI OPŢIUNI ESTE PERMISĂ DOAR LA NIVEL DE DEPARTAMENT.  

ü Timp - Timpul de utilizare pentru documentul înregistrat. 
NOTĂ: MODIFICAREA ACESTEI OPŢIUNI ESTE PERMISĂ DOAR LA NIVEL DE DEPARTAMENT.  

ü Bară grafică - Un segment colorat corespunzător timpului de utilizare a aplicaţiei. 
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Img. 43, pagina Documente 

CA ŞI O CONVENŢIE GENERALĂ ÎN CADRUL GRAFICELOR DIN APLICAŢIA CYCLOPE, TIMPUL ACTIV ESTE REPREZENTAT CU VERDE, 
ÎN TIMP CE TIMPUL INACTIV ESTE REPREZENTAT CU ROŞU. PĂSTRÂND ACEEAŞI LOGICĂ, GRAFICUL PRODUCTIVITĂŢII INCLUS ÎN 

ACEASTĂ PAGINĂ REDĂ DOCUMENTELE PRODUCTIVE CU VERDE ŞI DOCUMENTELE NEPRODUCTIVE CU ROŞU; DOCUMENTELE 

NECATEGORIZATE RĂMÂN REPREZENTATE CU GRI.  
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Selectorul datei calendaristice oferă câteva intervale de timp predefinite (Azi, Ieri, Săptămâna 
aceasta, Săptămâna trecută, Luna aceasta şi Luna trecută) la fel ca şi posibilitatea de a selecta 
o Dată specifică sau un Interval de date, şi toate acestea pot fi combinate cu o opţiune care 
aplică un filtru orar pe intervalul de timp dorit.  

Un filtru format dintr-o listă de butoane radio cu următoarele opţiuni: Toate, Numai în timpul 
programului şi Numai în afara programului. Acest filtru permite utilizatorului să aplice rapid 
datelor returnate un filtru de timp care corespunde programului de lucru defnit. Dacă programul 
de lucru nu a fost încă modificat se va considera programul de lucru implicit.  

Un filtru sub formă de listă dropdown care permite utilizatorului să filtreze informaţia din tabel 
după oricare din aplicaţiile înregistrate de pe staţiile de lucru monitorizate şi care au tipul setat 
pe 'Document'.  

Această pagină poate fi exportată în formate CSV şi PDF făcând click pe iconiţa 
corespunzătoare localizată în dreapta paginii, sub titlul paginii şi în continuarea filtrelor pentru 
timp.  

ADMINISTRATORUL ARE PERMISIUNEA DE A VIZUALIZA TOATE STATISTICILE. MANAGERUL POATE VIZUALIZA DOAR 

STATISTICILE CARE APARŢIN ANGAJAŢILOR CARE FAC PARTE DIN DEPARTAMENTELE PE CARE LE GESTIONEAZĂ EL. ANGAJATUL 

ARE PERMISIUNEA DE A VIZUALIZA DOAR STATISTICILE UNUI SINGUR ANGAJAT (ÎN MOD NORMAL, PE CELE ALE SALE).  

 

3.9 Internet 
 
Informaţiile incluse în această pagină: 
 

 Structură arborescentă conţinând Sesiunile, Angajaţii şi Calculatoarele monitorizate, 
organizate pe file separate.  

3.9.1 Domenii Web 
 Grafic radial ilustrând utilizarea tuturor domeniilor web vizitate, grupate după Categoria 

care le-a fost atribuită. 
 Grafic tip bară ilustrând utilizarea tuturor domeniilor web vizitate, grupate după statutul 

de productivitate atribuit (productive, distracting sau neutral). 
 Tabel de date conţinând următoarele informaţii afişate pe coloane:  
ü Domeniu - Numele domeniului web înregistrat. 
ü Categorie - O selecţie de tip dropdown unde utilizatorul poate atribui unei aplicaţii 

una dintre categoriile definite. Valoarea implicită este Uncategorized. 

ü Tip - Acţionând acest slider, utilizatorul poate stabili dacă un domeniu este 
productive sau distracting. Valoarea implicită este neutral. 

NOTĂ: MODIFICAREA ACESTEI OPŢIUNI ESTE PERMISĂ DOAR LA NIVEL DE DEPARTAMENT.  

ü Timp - Timpul de utilizare pentru domeniul înregistrat. 
NOTĂ: MODIFICAREA ACESTEI OPŢIUNI ESTE PERMISĂ DOAR LA NIVEL DE DEPARTAMENT.  

ü Bară grafică - Un segment colorat corespunzător timpului de utilizare a aplicaţiei. 
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3.9.2 Link-uri 
 Tabel de date conţinând următoarele informaţii afişate pe coloane:  
ü Link pagina web - URL-ul complet al paginii web înregistrate. 
ü Tip - Un indicator grafic care indică setarea curentă pentru fiecare pagină web. 

Valorile şi culorile posibile sunt: productive (verde), distracting (roşu) şi neutral 
(gri). 

ü Timp - Timpul de utilizare pentru fiecare pagină web. 
ü Bară grafică - Un segment colorat corespunzător timpului petrecut pe fiecare pagină 

web. 

3.9.3 Titluri pagini 
 Tabel de date conţinând următoarele informaţii afişate pe coloane:  
ü Fereastra - Titlul paginii web înregistrate. 
ü Tip - Un indicator grafic care indică setarea curentă pentru fiecare pagină web. 

Valorile şi culorile posibile sunt: productive (verde), distracting (roşu) şi neutral 
(gri). 

ü Timp - Timpul de utilizare pentru fiecare pagină web. 
ü Bară grafică - Un segment colorat corespunzător timpului petrecut pe fiecare pagină 

web. 
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Img. 44, pagina Internet 

Selectorul datei calendaristice oferă câteva intervale de timp predefinite (Azi, Ieri, Săptămâna 
aceasta, Săptămâna trecută, Luna aceasta şi Luna trecută) la fel ca şi posibilitatea de a selecta 
o Dată specifică sau un Interval de date, şi toate acestea pot fi combinate cu o opţiune care 
aplică un filtru orar pe intervalul de timp dorit.  

CA ŞI O CONVENŢIE GENERALĂ ÎN CADRUL GRAFICELOR DIN APLICAŢIA CYCLOPE, TIMPUL ACTIV ESTE REPREZENTAT CU VERDE, 
ÎN TIMP CE TIMPUL INACTIV ESTE REPREZENTAT CU ROŞU. PĂSTRÂND ACEEAŞI LOGICĂ, GRAFICUL PRODUCTIVITĂŢII INCLUS ÎN 

ACEASTĂ PAGINĂ REDĂ DOMENIILE PRODUCTIVE CU VERDE ŞI DOMENIILE NEPRODUCTIVE CU ROŞU; DOMENIILE 

NECATEGORIZATE RĂMÂN REPREZENTATE CU GRI.  

Un filtru format dintr-o listă de butoane radio cu următoarele opţiuni: Toate, Numai în timpul 
programului şi Numai în afara programului. Acest filtru permite utilizatorului să aplice rapid 
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datelor returnate un filtru de timp care corespunde programului de lucru defnit. Dacă programul 
de lucru nu a fost încă modificat se va considera programul de lucru implicit.  

Un filtru sub formă de listă dropdown care permite utilizatorului să filtreze informaţia din tabel 
după oricare din aplicaţiile înregistrate de pe staţiile de lucru monitorizate şi care au tipul setat 
pe 'Browser'.  

Această pagină poate fi exportată în formate CSV şi PDF făcând click pe iconiţa 
corespunzătoare localizată în dreapta paginii, sub titlul paginii şi în continuarea filtrelor pentru 
timp.  

ADMINISTRATORUL ARE PERMISIUNEA DE A VIZUALIZA TOATE STATISTICILE. MANAGERUL POATE VIZUALIZA DOAR 

STATISTICILE CARE APARŢIN ANGAJAŢILOR CARE FAC PARTE DIN DEPARTAMENTELE PE CARE LE GESTIONEAZĂ EL. ANGAJATUL 

ARE PERMISIUNEA DE A VIZUALIZA DOAR STATISTICILE UNUI SINGUR ANGAJAT (ÎN MOD NORMAL, PE CELE ALE SALE).  

 

3.10 Monitorizare chat 
 
Informaţiile incluse în această pagină: 
 

 Structură arborescentă conţinând Sesiunile, Angajaţii şi Calculatoarele monitorizate, 
organizate pe file separate.  

 Grafic radial ilustrând utilizarea tuturor ferestrelor de chat folosite, grupate după 
Categoria care le-a fost atribuită. 

 Grafic tip bară ilustrând gradul de utilizare al tuturor ferestrelor de chat monitorizate, 
grupate după statutul de productivitate care le-a fost atribuit (productive, distracting, sau 
neutral).  

 Tabel de date conţinând următoarele informaţii afişate pe coloane:  
ü Nume pe interfaţă - Numele ferestrei de chat înregistrate. 
ü Categorie - O selecţie de tip dropdown unde utilizatorul poate atribui unei ferestre de 

chat una dintre categoriile definite. Valoarea implicită este Uncategorized. 

ü Tip - Acţionând acest control, utilizatorul poate alege dacă o fereastră de chat este 
productive sau distracting. Valoarea implicită este neutral. 

NOTĂ: MODIFICAREA ACESTEI OPŢIUNI ESTE PERMISĂ DOAR LA NIVEL DE DEPARTAMENT.  

ü Timp - Timpul de utilizare pentru fereastra de chat înregistrată. 
NOTĂ: MODIFICAREA ACESTEI OPŢIUNI ESTE PERMISĂ DOAR LA NIVEL DE DEPARTAMENT.  

ü Bară grafică - Un segment colorat corespunzător timpului de utilizare a fiecărei 
ferestre de chat. 
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Img. 45, pagina Monitorizare chat 

Selectorul datei calendaristice oferă câteva intervale de timp predefinite (Azi, Ieri, Săptămâna 
aceasta, Săptămâna trecută, Luna aceasta şi Luna trecută) la fel ca şi posibilitatea de a selecta 
o Dată specifică sau un Interval de date, şi toate acestea pot fi combinate cu o opţiune care 
aplică un filtru orar pe intervalul de timp dorit.  

CA ŞI O CONVENŢIE GENERALĂ ÎN CADRUL GRAFICELOR DIN APLICAŢIA CYCLOPE, TIMPUL ACTIV ESTE REPREZENTAT CU VERDE, 
ÎN TIMP CE TIMPUL INACTIV ESTE REPREZENTAT CU ROŞU. PĂSTRÂND ACEEAŞI LOGICĂ, GRAFICUL PRODUCTIVITĂŢII INCLUS ÎN 

ACEASTĂ PAGINĂ REDĂ FERESTRELE DE CHAT PRODUCTIVE CU VERDE ŞI FERESTRELE DE CHAT NEPRODUCTIVE CU ROŞU; 
FERESTRELE DE CHAT NECATEGORIZATE RĂMÂN REPREZENTATE CU GRI.  

Un filtru format dintr-o listă de butoane radio cu următoarele opţiuni: Toate, Numai în timpul 
programului şi Numai în afara programului. Acest filtru permite utilizatorului să aplice rapid 
datelor returnate un filtru de timp care corespunde programului de lucru defnit. Dacă programul 
de lucru nu a fost încă modificat se va considera programul de lucru implicit.  
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Un filtru sub formă de listă dropdown care permite utilizatorului să filtreze informaţia din tabel 
după oricare din aplicaţiile înregistrate de pe staţiile de lucru monitorizate şi care au tipul setat 
pe 'Chat'.  

Această pagină poate fi exportată în formate CSV şi PDF făcând click pe iconiţa 
corespunzătoare localizată în dreapta paginii, sub titlul paginii şi în continuarea filtrelor pentru 
timp.  

ADMINISTRATORUL ARE PERMISIUNEA DE A VIZUALIZA TOATE STATISTICILE. MANAGERUL POATE VIZUALIZA DOAR 

STATISTICILE CARE APARŢIN ANGAJAŢILOR CARE FAC PARTE DIN DEPARTAMENTELE PE CARE LE GESTIONEAZĂ EL. ANGAJATUL 

ARE PERMISIUNEA DE A VIZUALIZA DOAR STATISTICILE UNUI SINGUR ANGAJAT (ÎN MOD NORMAL, PE CELE ALE SALE).  

 

3.11 Ferestre de aplicaţii 
 
Informaţiile incluse în această pagină: 
 

 Structură arborescentă conţinând Sesiunile, Angajaţii şi Calculatoarele monitorizate, 
organizate pe file separate.  

 Grafic radial ilustrând utilizarea tuturor ferestrelor folosite, grupate după Categoria care 
le-a fost atribuită. 

 Grafic tip bară ilustrând gradul de utilizare al tuturor ferestrelor monitorizate, grupate 
după statutul de productivitate care le-a fost atribuit (productive, distracting, sau neutral). 

 Tabel de date conţinând următoarele informaţii afişate pe coloane:  
ü Aplicaţie - Numele aplicaţiei a cărei fereastră este listată. 
ü Arată în - Numele raportului unde această fereastră apare. 
ü Numele ferestrei - Numele ferestrei monitorizate. 
ü Timp total - Timpul total petrecut în fiecare fereastră. 
ü Timp activ - Timpul activ petrecut în fereastra monitorizată. 
ü Timp inactiv - Timpul inactiv scurs având focusul pe fereastra monitorizată. 
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Img. 46, pagina Ferestre de aplicaţii 

Selectorul datei calendaristice oferă câteva intervale de timp predefinite (Azi, Ieri, Săptămâna 
aceasta, Săptămâna trecută, Luna aceasta şi Luna trecută) la fel ca şi posibilitatea de a selecta 
o Dată specifică sau un Interval de date, şi toate acestea pot fi combinate cu o opţiune care 
aplică un filtru orar pe intervalul de timp dorit.  

CA ŞI O CONVENŢIE GENERALĂ ÎN CADRUL GRAFICELOR DIN APLICAŢIA CYCLOPE, TIMPUL ACTIV ESTE REPREZENTAT CU VERDE, 
ÎN TIMP CE TIMPUL INACTIV ESTE REPREZENTAT CU ROŞU. PĂSTRÂND ACEEAŞI CONVENŢIE, COLOANA PENTRU TIMP ACTIV 

ARE FUNDALUL COLORAT ÎN VERDE ÎN TIMP CE COLOANA PENTRU TIMP INACTIV ARE FUNDALUL COLORAT ÎN ROŞU.  

Un filtru format dintr-o listă de butoane radio cu următoarele opţiuni: Toate, Numai în timpul 
programului şi Numai în afara programului. Acest filtru permite utilizatorului să aplice rapid 
datelor returnate un filtru de timp care corespunde programului de lucru defnit. Dacă programul 
de lucru nu a fost încă modificat se va considera programul de lucru implicit.  
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Un filtru sub formă de listă dropdown care permite utilizatorului să filtreze informaţia din tabel 
după oricare din aplicaţiile înregistrate de pe staţiile de lucru monitorizate şi care au tipul setat 
pe 'Application'.  

Această pagină poate fi exportată în formate CSV şi PDF făcând click pe iconiţa 
corespunzătoare localizată în dreapta paginii, sub titlul paginii şi în continuarea filtrelor pentru 
timp. 

ADMINISTRATORUL ARE PERMISIUNEA DE A VIZUALIZA TOATE STATISTICILE. MANAGERUL POATE VIZUALIZA DOAR 

STATISTICILE CARE APARŢIN ANGAJAŢILOR CARE FAC PARTE DIN DEPARTAMENTELE PE CARE LE GESTIONEAZĂ EL. ANGAJATUL 

ARE PERMISIUNEA DE A VIZUALIZA DOAR STATISTICILE UNUI SINGUR ANGAJAT (ÎN MOD NORMAL, PE CELE ALE SALE).  

 

3.12 Categorii de activitate 
 
Informaţiile incluse în această pagină: 
 

 Structură arborescentă conţinând Sesiunile, Angajaţii şi Calculatoarele monitorizate, 
organizate pe file separate. 

 Grafic tip bară care prezintă gradul de utilizare al tuturor categoriilor definite. 
 Tabel de date conţinând următoarele informaţii afişate pe coloane:  
ü Categorie - Numele categoriei de aplicaţii. 
ü % - Procentajul utilizării fiecărei categorii. 
ü Timp - Timpul de utilizare al fiecărei categorii. 
ü Bară grafică - Un segment colorat corespunzător timpului de utilizare a fiecărei 

ferestre de chat. 
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Img. 47, pagina Categorii de activitate 

Selectorul datei calendaristice oferă câteva intervale de timp predefinite (Azi, Ieri, Săptămâna 
aceasta, Săptămâna trecută, Luna aceasta şi Luna trecută) la fel ca şi posibilitatea de a selecta 
o Dată specifică sau un Interval de date, şi toate acestea pot fi combinate cu o opţiune care 
aplică un filtru orar pe intervalul de timp dorit.  

Un filtru format dintr-o listă de butoane radio cu următoarele opţiuni: Toate, Numai în timpul 
programului şi Numai în afara programului. Acest filtru permite utilizatorului să aplice rapid 
datelor returnate un filtru de timp care corespunde programului de lucru defnit. Dacă programul 
de lucru nu a fost încă modificat se va considera programul de lucru implicit.  

Această pagină poate fi exportată în formate CSV şi PDF făcând click pe iconiţa 
corespunzătoare localizată în dreapta paginii, sub titlul paginii şi în continuarea filtrelor pentru 
timp. 

ADMINISTRATORUL ARE PERMISIUNEA DE A VIZUALIZA TOATE STATISTICILE. MANAGERUL POATE VIZUALIZA DOAR 

STATISTICILE CARE APARŢIN ANGAJAŢILOR CARE FAC PARTE DIN DEPARTAMENTELE PE CARE LE GESTIONEAZĂ EL. ANGAJATUL 

ARE PERMISIUNEA DE A VIZUALIZA DOAR STATISTICILE UNUI SINGUR ANGAJAT (ÎN MOD NORMAL, PE CELE ALE SALE).  
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3.13 Raport cronologic 
 
Informaţiile incluse în această pagină: 
 

 Structură arborescentă conţinând Sesiunile, Angajaţii şi Calculatoarele monitorizate, 
organizate pe file separate.  

 Grafic tip bară prezentând succesiunea în timp a tuturor aplicaţiilor monitorizate pentru 
data specificată. 

 Tabel de date conţinând următoarele informaţii afişate pe coloane:  
ü Ora - Pe această pagină , informaţia este grupată pe ore. 
ü Total - Durata de timp (însoţită de ora de start şi ora de finalizare) a fiecărei perioade 

de utilizare continuă a unei aplicaţii. 
ü Aplicaţie - Numele aplicaţiilor utilizate de către angajat, afişate în ordine cronologică. 

NOTĂ: SUB NUMELE FIECĂREI APLICAŢII ESTE INCLUS UN LINK CU NUMĂRUL DE FERESTRE FOLOSITE în cadrul 
aplicaţiei monitorizate în perioada de timp afişată. Dacă se face click pe acest link, 
apare lista detaliată a ferestrelor utilizate. Este specificat, de asemenea, în 
paranteze, numărul total de ferestre asociate cu aplicaţia respectivă.  
NOTĂ: DACĂ SE FACE CLICK PE NUMELE UNEI APLICAŢII LISTATE RAPORTUL VA FI FILTRAT CONFORM

ü Categorie - O selecţie de tip dropdown unde utilizatorul poate atribui unei ferestre de 
chat una dintre categoriile definite. Valoarea implicită este Uncategorized. 

 cu 
numele aplicaţiei selectate.  

 

NOTĂ: MODIFICAREA ACESTEI OPŢIUNI ESTE PERMISĂ DOAR LA NIVEL DE DEPARTAMENT.  
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Img. 48, pagina Raport cronologic 

Selectorul datei calendaristice oferă câteva intervale de timp predefinite (Azi, Ieri, Săptămâna 
aceasta, Săptămâna trecută, Luna aceasta şi Luna trecută) la fel ca şi posibilitatea de a selecta 
o Dată specifică sau un Interval de date, şi toate acestea pot fi combinate cu o opţiune care 
aplică un filtru orar pe intervalul de timp dorit.  

Un filtru format dintr-o listă de butoane radio cu următoarele opţiuni: Toate, Numai în timpul 
programului şi Numai în afara programului. Acest filtru permite utilizatorului să aplice rapid 
datelor returnate un filtru de timp care corespunde programului de lucru defnit. Dacă programul 
de lucru nu a fost încă modificat se va considera programul de lucru implicit.  

ADMINISTRATORUL ARE PERMISIUNEA DE A VIZUALIZA TOATE STATISTICILE. MANAGERUL POATE VIZUALIZA DOAR 

STATISTICILE CARE APARŢIN ANGAJAŢILOR CARE FAC PARTE DIN DEPARTAMENTELE PE CARE LE GESTIONEAZĂ EL. ANGAJATUL 

ARE PERMISIUNEA DE A VIZUALIZA DOAR STATISTICILE UNUI SINGUR ANGAJAT (ÎN MOD NORMAL, PE CELE ALE SALE).  
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Această pagină poate fi exportată în formate CSV şi PDF făcând click pe iconiţa 
corespunzătoare localizată în dreapta paginii, sub titlul paginii şi în continuarea filtrelor pentru 
timp.  

 

 

3.14 Activitate fişiere 
 
Informaţiile incluse în această pagină: 
 

 Structură arborescentă conţinând Sesiunile, Angajaţii şi Calculatoarele monitorizate, 
organizate pe file separate.  

 Tabel de date conţinând următoarele informaţii afişate pe coloane:  
ü Nume - Numele folosit de către angajat pe staţia monitorizată. 
ü Data - Data calendaristică a zilei de monitorizare. 
ü Operaţiune - Operaţiunea care a fost realizată cu fişierul înregistrat. 
ü Tip - Tipul discului pe care se află localizat fişierul. 
ü Cale - Calea completă spre fişierul înregistrat. 
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Img. 49, pagina Activitate fişiere 

Selectorul datei calendaristice oferă câteva intervale de timp predefinite (Azi, Ieri, Săptămâna 
aceasta, Săptămâna trecută, Luna aceasta şi Luna trecută) la fel ca şi posibilitatea de a selecta 
o Dată specifică sau un Interval de date, şi toate acestea pot fi combinate cu o opţiune care 
aplică un filtru orar pe intervalul de timp dorit.  

Un filtru format dintr-o listă de butoane radio cu următoarele opţiuni: Toate, Numai în timpul 
programului şi Numai în afara programului. Acest filtru permite utilizatorului să aplice rapid 
datelor returnate un filtru de timp care corespunde programului de lucru defnit. Dacă programul 
de lucru nu a fost încă modificat se va considera programul de lucru implicit.  
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Această pagină poate fi exportată în formate CSV şi PDF făcând click pe iconiţa 
corespunzătoare localizată în dreapta paginii, sub titlul paginii şi în continuarea filtrelor pentru 
timp. 

ADMINISTRATORUL ARE PERMISIUNEA DE A VIZUALIZA TOATE STATISTICILE. MANAGERUL POATE VIZUALIZA DOAR 

STATISTICILE CARE APARŢIN ANGAJAŢILOR CARE FAC PARTE DIN DEPARTAMENTELE PE CARE LE GESTIONEAZĂ EL. ANGAJATUL 

ARE PERMISIUNEA DE A VIZUALIZA DOAR STATISTICILE UNUI SINGUR ANGAJAT (ÎN MOD NORMAL, PE CELE ALE SALE).  

 

 

3.15 Inventar software 
 
Informaţiile incluse în această pagină: 
 

 Structură arborescentă conţinând Sesiunile, Angajaţii şi Calculatoarele monitorizate, 
organizate pe file separate.  

3.15.1 Inventar 
 Tabel de date conţinând următoarele informaţii afişate pe coloane: 
ü Software - Numele aplicaţiei software înregistrată. 
ü Angajat - Numele folosit de către angajat pe staţia monitorizată. 
ü Calculator - Numele staţiei monitorizate. 
ü Data - Data la care aplicaţia a fost înregistrată în baza de date a Cyclope. 
ü Detalii - Un link expandabil; când se face click pe el se afişează versiunea aplicaţiei 

software şi calea completă spre fişierul său executabil. 

3.15.2 Actualizări 
 Tabel de date conţinând aceleaşi informaţii ca şi în tabul precedent şi prezentând toate 

aplicaţiile soft care au fost actualizate după ce au fost înregistrate in baza de date. 
Utilizatorul poate să verifice pe acest tab care a fost data ultimei actualizări pentru toate 
aplicaţiile soft înregistrate. 
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Img. 50, pagina Inventar software 

The Datetime picker offers a few predefined time frame options (Today, Yesterday, This Week, 
Last Week, This Month and Last Month) as well as the possibility to select a Specific Date or 
Date Range, and all these can be combined with an option that applies an hourly filter on the 
desired time selection.  
 
A radio button list filter with the following options: Show All, Worktime Only and Overtime Only, 
allows the user to quickly apply on the returned data a time filter corresponding to the defined 
working schedule. If the working schedule has not been modified, the default working schedule 
will be considered.  

NOTE: THE DATETIME PICKER AND THE RADIO BUTTON LIST FILTER ARE ONLY INCLUDED ON THE UPDATES TAB. THE 
INVENTORY TAB HOLDS INFORMATION FROM THE CYCLOPE INSTALLATION DATE TO THE PRESENT DATE. 

THE ADMINISTRATOR HAS THE PERMISSION TO VIEW ALL STATISTICS. THE MANAGER CAN VIEW ONLY THE STATISTICS 
BELONGING TO THE EMPLOYEES WHO ARE INCLUDED IN THE DEPARTMENT ASSIGNED TO THE RESPECTIVE MANAGER. THE 
EMPLOYEE HAS THE PERMISSION TO VIEW ONE EMPLOYEE'S STATISTICS ONLY (USUALLY HIS OWN).  
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This page can be exported in CSV and PDF formats by clicking the corresponding icon located 
right under the page title and near the time filters. 

 

 

3.16 Top productiv / neproductiv 
 
Informaţiile incluse în această pagină: 
 

 Structură arborescentă conţinând Sesiunile, Angajaţii şi Calculatoarele monitorizate, 
organizate pe file separate.  

 
3.16.1 Top productiv 

 Tabel de date conţinând următoarele informaţii afişate pe coloane:  
ü Nume utilizator - Numele folosit de către angajat pe staţia monitorizată. 
ü % - Procentajul reprezentat de timpul productiv relativ la timpul total inregistrat. 
ü Timp total - Timpul total înregistrat pentru perioada selectată. 
ü Timp productiv - Timpul petrecut de angajat folosind aplicaţii productive. 
ü Bară grafică - Un segment colorat corespunzător procentului de timp productiv. 

 Grafic tip bară ilustrând datele prezentate în tabel. Sunt reprezentaţi primii 15 angajaţi 
în ordinea descrescătoare a timpului productiv al fiecăruia.  

3.16.1 Top neproductiv 
 Tabel de date conţinând următoarele informaţii afişate pe coloane:  
ü Nume utilizator - Numele folosit de către angajat pe staţia monitorizată. 
ü % - Procentajul reprezentat de timpul neproductiv relativ la timpul total inregistrat. 
ü Timp total - Timpul total înregistrat pentru perioada selectată. 
ü Timp neproductiv - Timpul petrecut de angajat folosind aplicaţii neproductive. 
ü Bară grafică - Un segment colorat corespunzător procentului de timp neproductiv. 

 Grafic tip bară ilustrând datele prezentate în tabel. Sunt reprezentaţi primii 15 angajaţi 
în ordinea descrescătoare a timpului neproductiv al fiecăruia. 
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Img. 51, pagina Top productiv / neproductiv 

Selectorul datei calendaristice oferă câteva intervale de timp predefinite (Azi, Ieri, Săptămâna 
aceasta, Săptămâna trecută, Luna aceasta şi Luna trecută) la fel ca şi posibilitatea de a selecta 
o Dată specifică sau un Interval de date, şi toate acestea pot fi combinate cu o opţiune care 
aplică un filtru orar pe intervalul de timp dorit.  

Un filtru format dintr-o listă de butoane radio cu următoarele opţiuni: Toate, Numai în timpul 
programului şi Numai în afara programului. Acest filtru permite utilizatorului să aplice rapid 
datelor returnate un filtru de timp care corespunde programului de lucru defnit. Dacă programul 
de lucru nu a fost încă modificat se va considera programul de lucru implicit.  

Această pagină poate fi exportată în formate CSV şi PDF făcând click pe iconiţa 
corespunzătoare localizată în dreapta paginii, sub titlul paginii şi în continuarea filtrelor pentru 
timp. 

ADMINISTRATORUL ARE PERMISIUNEA DE A VIZUALIZA TOATE STATISTICILE. MANAGERUL POATE VIZUALIZA DOAR 

STATISTICILE CARE APARŢIN ANGAJAŢILOR CARE FAC PARTE DIN DEPARTAMENTELE PE CARE LE GESTIONEAZĂ EL. ANGAJATUL 

ARE PERMISIUNEA DE A VIZUALIZA DOAR STATISTICILE UNUI SINGUR ANGAJAT (ÎN MOD NORMAL, PE CELE ALE SALE).  
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3.17 Top activ / inactiv 
 
Informaţiile incluse în această pagină: 
 

 Structură arborescentă conţinând Sesiunile, Angajaţii şi Calculatoarele monitorizate, 
organizate pe file separate.  

3.17.1 Top Activ 
 Tabel de date conţinând următoarele informaţii afişate pe coloane:  
ü Nume utilizator - Numele folosit de către angajat pe staţia monitorizată. 
ü % - Procentajul reprezentat de timpul activ relativ la timpul total inregistrat. 
ü Timp total - Timpul total înregistrat pentru perioada selectată. 
ü Timp activ - Timpul înregistrat când angajatul a fost activ. 
ü Bară grafică - Un segment colorat corespunzător procentului de timp activ. 

 Grafic tip bară ilustrând datele prezentate în tabel. Sunt reprezentaţi primii 15 angajaţi 
în ordinea descrescătoare a timpului activ al fiecăruia.  

3.17.2 Top Inactiv 
 Tabel de date conţinând următoarele informaţii afişate pe coloane:  
ü Nume utilizator - Numele folosit de către angajat pe staţia monitorizată. 
ü % - Procentajul reprezentat de timpul inactiv relativ la timpul total inregistrat. 
ü Timp total - Timpul total înregistrat pentru perioada selectată. 
ü Timp inactiv - Timpul înregistrat când angajatul a fost inactiv. 
ü Bară grafică - Un segment colorat corespunzător procentului de timp inactiv. 

 Grafic tip bară ilustrând datele prezentate în tabel. Sunt reprezentaţi primii 15 angajaţi 
în ordinea descrescătoare a timpului inactiv al fiecăruia.  
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Img. 52, pagina Top activ / inactiv 

Selectorul datei calendaristice oferă câteva intervale de timp predefinite (Azi, Ieri, Săptămâna 
aceasta, Săptămâna trecută, Luna aceasta şi Luna trecută) la fel ca şi posibilitatea de a selecta 
o Dată specifică sau un Interval de date, şi toate acestea pot fi combinate cu o opţiune care 
aplică un filtru orar pe intervalul de timp dorit.  

Un filtru format dintr-o listă de butoane radio cu următoarele opţiuni: Toate, Numai în timpul 
programului şi Numai în afara programului. Acest filtru permite utilizatorului să aplice rapid 
datelor returnate un filtru de timp care corespunde programului de lucru defnit. Dacă programul 
de lucru nu a fost încă modificat se va considera programul de lucru implicit.  

Această pagină poate fi exportată în formate CSV şi PDF făcând click pe iconiţa 
corespunzătoare localizată în dreapta paginii, sub titlul paginii şi în continuarea filtrelor pentru 
timp. 

ADMINISTRATORUL ARE PERMISIUNEA DE A VIZUALIZA TOATE STATISTICILE. MANAGERUL POATE VIZUALIZA DOAR 

STATISTICILE CARE APARŢIN ANGAJAŢILOR CARE FAC PARTE DIN DEPARTAMENTELE PE CARE LE GESTIONEAZĂ EL. ANGAJATUL 

ARE PERMISIUNEA DE A VIZUALIZA DOAR STATISTICILE UNUI SINGUR ANGAJAT (ÎN MOD NORMAL, PE CELE ALE SALE).  
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3.18 Top online / pagini web 
 
Informaţiile incluse în această pagină: 
 

 Structură arborescentă conţinând Sesiunile, Angajaţii şi Calculatoarele monitorizate, 
organizate pe file separate.  

3.18.1 Top online 
 Tabel de date conţinând următoarele informaţii afişate pe coloane:  
ü Nume utilizator - Numele folosit de către angajat pe staţia monitorizată. 
ü % - Procentajul reprezentat de timpul petrecut de angajat online relativ la timpul total 

inregistrat. 
ü Timp total - Timpul total înregistrat pentru perioada selectată. 
ü Timp online - Timpul înregistrat când angajatul a fost activ online. 
ü Bară grafică - Un segment colorat corespunzător procentului de timp petrecut online. 

 Grafic tip bară ilustrând datele prezentate în tabel. Sunt reprezentaţi primii 15 angajaţi 
în ordinea descrescătoare a timpului online al fiecăruia.  

3.18.2 Top pagini web 
 Tabel de date conţinând următoarele informaţii afişate pe coloane:  
ü www - Lista de domenii web vizitate. 
ü Nume utilizator - Numele folosit de către angajat pe staţia monitorizată. 
ü % - Procentajul reprezentat de timpul petrecut de angajat pe domeniul web listat 

relativ la timpul total inregistrat. 
ü Timp - Timpul petrecut de angajat pe domeniul web înregistrat. 
ü Bară grafică - Un segment colorat corespunzător procentului de timp petrecut de 

angajat pe domeniile web înregistrate. 
 Grafic tip bară ilustrând datele prezentate în tabel. Sunt reprezentate primele 15 

domenii web în ordinea descrescătoare a timpului de acces al fiecăruia. 
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Img. 53, pagina Top online / pagini web 

Selectorul datei calendaristice oferă câteva intervale de timp predefinite (Azi, Ieri, Săptămâna 
aceasta, Săptămâna trecută, Luna aceasta şi Luna trecută) la fel ca şi posibilitatea de a selecta 
o Dată specifică sau un Interval de date, şi toate acestea pot fi combinate cu o opţiune care 
aplică un filtru orar pe intervalul de timp dorit.  

Un filtru format dintr-o listă de butoane radio cu următoarele opţiuni: Toate, Numai în timpul 
programului şi Numai în afara programului. Acest filtru permite utilizatorului să aplice rapid 
datelor returnate un filtru de timp care corespunde programului de lucru defnit. Dacă programul 
de lucru nu a fost încă modificat se va considera programul de lucru implicit.  

Această pagină poate fi exportată în formate CSV şi PDF făcând click pe iconiţa 
corespunzătoare localizată în dreapta paginii, sub titlul paginii şi în continuarea filtrelor pentru 
timp. 

ADMINISTRATORUL ARE PERMISIUNEA DE A VIZUALIZA TOATE STATISTICILE. MANAGERUL POATE VIZUALIZA DOAR 

STATISTICILE CARE APARŢIN ANGAJAŢILOR CARE FAC PARTE DIN DEPARTAMENTELE PE CARE LE GESTIONEAZĂ EL. ANGAJATUL 

ARE PERMISIUNEA DE A VIZUALIZA DOAR STATISTICILE UNUI SINGUR ANGAJAT (ÎN MOD NORMAL, PE CELE ALE SALE).  
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3.19 Top aplicaţii 
 
Informaţiile incluse în această pagină: 
 

 Structură arborescentă conţinând Sesiunile, Angajaţii şi Calculatoarele monitorizate, 
organizate pe file separate.  

 Tabel de date conţinând următoarele informaţii afişate pe coloane:  
ü Aplicaţie - Numele aplicaţiei înregistrate. 
ü Categorie - O selecţie de tip dropdown unde utilizatorul poate atribui unei aplicaţii 

una dintre categoriile definite. Valoarea implicită este Uncategorized. 

ü Angajat - Numele folosit de către angajat pe staţia monitorizată. 
NOTĂ: MODIFICAREA ACESTEI OPŢIUNI ESTE PERMISĂ DOAR LA NIVEL DE DEPARTAMENT.  

ü % - Procentul de utilizare a aplicaţiei raportat la timpul total înregistrat. 

NOTĂ: DACĂ NODUL SELECTAT ÎN ARBORE ESTE UN DEPARTAMENT, ACEASTĂ COLOANĂ VA LISTA TOŢI 

ANGAJAŢII DIN ACEL DEPARTAMENT CARE AU FOLOSIT APLICAŢIA RESPECTIVĂ.  

ü Timp - Timpul de utilizare a aplicaţiei. 
 Diagramă radială ilustrând datele prezentate în tabel. Sunt reprezentate primele 15 

aplicaţii în ordinea descrescătoare a timpului de utilizare a fiecăreia.  
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Img. 54, pagina Top aplicaţii 

Selectorul datei calendaristice oferă câteva intervale de timp predefinite (Azi, Ieri, Săptămâna 
aceasta, Săptămâna trecută, Luna aceasta şi Luna trecută) la fel ca şi posibilitatea de a selecta 
o Dată specifică sau un Interval de date, şi toate acestea pot fi combinate cu o opţiune care 
aplică un filtru orar pe intervalul de timp dorit.  

Un filtru format dintr-o listă de butoane radio cu următoarele opţiuni: Toate, Numai în timpul 
programului şi Numai în afara programului. Acest filtru permite utilizatorului să aplice rapid 
datelor returnate un filtru de timp care corespunde programului de lucru defnit. Dacă programul 
de lucru nu a fost încă modificat se va considera programul de lucru implicit.  
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Această pagină poate fi exportată în formate CSV şi PDF făcând click pe iconiţa 
corespunzătoare localizată în dreapta paginii, sub titlul paginii şi în continuarea filtrelor pentru 
timp.  

ADMINISTRATORUL ARE PERMISIUNEA DE A VIZUALIZA TOATE STATISTICILE. MANAGERUL POATE VIZUALIZA DOAR 

STATISTICILE CARE APARŢIN ANGAJAŢILOR CARE FAC PARTE DIN DEPARTAMENTELE PE CARE LE GESTIONEAZĂ EL. ANGAJATUL 

ARE PERMISIUNEA DE A VIZUALIZA DOAR STATISTICILE UNUI SINGUR ANGAJAT (ÎN MOD NORMAL, PE CELE ALE SALE).  
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