Timecard - Rozliczanie czasu pracy
Optymalne zarządzanie czasem pracy to kluczowy element efektywnie funkcjonującego przedsiębiorstwa.
W module Timecard zapis czasu pracy odbywa się w trzech trybach: manualnie, pół-automatycznie oraz
w pełni automatycznie. Możesz kontrolować realizowane prace w panelu nadzorcy.
Odpowiedni system alertów umożliwi Ci przekazanie swoich pytań i wytycznych online. Generowanie
kompleksowych raportów zapewnia sprawne zarządzanie czasem pracy i minimalizowanie kosztów pracy.

Rozliczanie czasu pracy oparte jest na
współpracy z inteligentnymi urządzeniami
wykorzystującymi najnowsze technologie.
Wysoce zaawansowany algorytm przetwarza
pobrane dane i wypełnia kartę czasu pracy.
Samoucząca się sieć neuronowa wspiera
efektywność pracy.



Pracownicy w jednym miejscu
Załóż interaktywną kartę pracownika
Twórz brygady
Zarządzaj kadrą pracowniczą





Kontroluj lokalizacje
Reaguj na zgłoszenia
Wspieraj w wykonywaniu zadań

Zawsze bądź zorientowany

Decyduj o planie dnia
Twórz listę zadań
Wprowadzaj zmiany
Aktualizuj zmiany automatycznie

Nadzoruj

|

Przeglądaj plany pracy
Sprawdzaj wykonanie
Analizuj, symuluj, generuj raporty

Tryby rozliczania czasu pracy
Manualny

Generowanie listy zadań do
wykonania przez nadzorcę
Pracownicy za pośrednictwem
aplikacji mobilnej raportują
dzień pracy
Możliwość generowania kart
czasu pracy w systemie
Koszty są automatycznie przypisywane do realizowanych zadań
Archiwizowanie danych do
realizowania raportów

Pół-automatyczny

Automatyczny

Rejestracja czasu pracy na
podstawie współpracy
system-pracownik

W pełni automatyczny zapis dnia
pracy na podstawie odczytów
z urządzeń

System analizuje zapisy
z urządzeń elektronicznych
i porównuje z planem dnia

Pełny nadzór i kontrola

Podgląd w czasie rzeczywistym
lokalizacji i wykonywanych zadań
przez pracowników

Informacje dotyczące efektywności pracowników

System raportowania i alterowania pozwala na kontrolę i efektywne wykorzystanie czasu
pracy

Możliwość generowania kompleksowych raportów

Inteligentny system wykorzystujący najnowsze trendy
w programowaniu

Wykorzystanie modułu na GPZ Pasikurowice
Badania nad efektywnością wykonane przy realizacji inwestycji budowlanej, wykorzystywały
20 urządzeń typu beacon, 20 opasek typu smart, 20 smartfonów, wysoce wydajny serwer do alokacji
danych i anteny WiFi pokrywające 7000m2 powierzchni stacji energetycznej.
Dane analizowane są przez zespół naukowy Politechniki Krakowskiej oraz sztab medyczny.

