Time Report

SOLUÇÕES DE RECOLHA DE DADOS

Software de Recolha de Dados

Disponível em varias línguas, mas adaptado
especialmente para o mercado brasileiro, este
programa opera em ambiente Windows conjuntamente
com os relógios de ponto EvolutionBr Bio e EvolutionBr
Rfid da Acronyn. O fato do REP e software ser
produzido pela mesma empresa confere ao produto
final a segurança de um bom resultado, zero dores de
cabeça e satisfação do cliente.

A partir dai é possível incluir marcações
esquecidas pelos funcionários através de um
único clique ou alterar dados de
processamento de forma a obter os melhores
resultados adaptados as regras da empresa.
Com o Time Report pode ainda ter acesso a
módulos de escalas melhorados que permite
atribuir aos seus funcionários horários de
jornada complexos de forma muito fácil e
rápida, acesso a scripts de extensão ao
processamento que permitem automatizar
grande parte das operações neste programa e
a possibilidade de consultar os resultados
acumulados em forma de gráficos, entre
outros.
A vantagem fundamental do Time Report é a
sua facilidade de uso que, combinada com um
ambiente gráfico representativo, garante aos
seus utilizadores uma percepção intuitiva do
que estão a ver e a fazer.

APLICAÇÕES
O Time Report é escalonável e adaptável permitindo a
gestão de pequenas empresas ou de grandes
organizações, isto porque a sua base de dados
baseada em Microsoft SQL Server lhe confere poder
para tal.

- Controle de Ponto

REVENDEDOR AUTORIZADO

Este software tem: uma interface gráfica com design
atraente (estilo Office 2011); construção de horários
através de planos de trabalho de forma intuitiva; gestão
de cadastro e de impressões digitais dos funcionários;
definição de férias e ausências previstas dos
funcionários diretamente no calendário e um grande
número de relatórios e módulos de exportação para
outras aplicações, incluindo os requeridos pela portaria
1510 do MTE.
O tratamento das marcações de ponto é feito de forma
fácil e intuitiva; a correção dos resultados se faz
visualizando graficamente as marcações no horário
programado para o funcionário.

CARACTERISTICAS
- Exportação para folha de pagamentos;
- Ligação a terminais remotos através internet,
Ethernet ou Wi-Fi;
- Total flexibilidade na criação de horários;
- Funcionamento em multiempresa, multiutilizador,
multiposto;
- Possibilidade de alteração e introdução de mapas;
- Detecção e correção de irregularidades;
- Acumulados diários, semanais e mensais flexíveis;
- Controle completo sobre o cadastro do pessoal;
- Suporte de cartões provisórios;
- Envio de mensagens aos funcionários através dos
terminais;
- Apresentação de resultados de forma gráfica;

- Gestão de utilizadores e empresas;
- Visualização e impressão de gráficos;
- Predefinição de ausências;
- Perfiz de acesso por usuário;
- Histórico.
- Muito, muito mais...

