Serviços de Informática

ASSIDUITY TRACK – Controlo
Assiduidade
O assiduity.track é a solução robusta e fiável que pretende para registar
a assiduidade dos seus funcionários!

As empresas, de uma forma geral, sentem a necessidade de aferir a
pontualidade e assiduidade dos seus colaboradores. O assiduity.track dá
resposta a esta necessidade recorrendo às tecnologias RFID e
biométrica, em conjunto ou em separado, sendo uma solução robusta e
que responde às necessidades das empresas.
O assiduity.track é composto por dois módulos: um Windows e outro
Web. O módulo Windows disponibiliza todas as funcionalidades da
aplicação, o módulo Web disponibiliza as funcionalidades de gestão de
horários, faltas, consultas e obtenção de relatórios

Principais Funcionalidades:
Controlo da assiduidade de uma grande quantidade utilizadores;
•

A gestão de horários e turnos são totalmente parametrizáveis.
Podendo ser feita por grupos funcionais, por colaborador ou por
uma qualquer combinação de critérios;
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•

Gestão de horas extraordinárias: aprovação e cálculo automático;

•

Gestão de férias: marcação, aprovação e alteração;

•

Gestão de faltas: registo automático e processamento;

•

Obtenção de relatórios sobre todas as actividades relacionadas
com a gestão de assiduidade: horas extraordinárias, faltas, férias
e atrasos;

•

Possibilidade de criação de relatórios à medida, para que possa
ver a informação que mais lhe interessa da forma mais
conveniente;

•

Possibilidade de integração com software de recursos humanos e
processamento de salários;

•

Actualização da aplicação via Web;

•

Disponibilização e actualização de ferramentas
(determinação automática de códigos postais,
feriados nacionais e municipais, etc) via Web;

•

Permite combinar vários tipos de autenticação (RFID, biométrico,
PIN, etc.);

•

Arquitectura robusta e modular. Este facto permite a criação de
novas funcionalidades, para responder às necessidades
específicas de cada cliente.

•

Equipamentos:
O assiduity.track efectua o controlo de ponto com recurso a um conjunto
alargado de equipamentos. Estes recorrem às mais avançadas
tecnologias para fazer o reconhecimento dos seus colaboradores,
nomeadamente a identificação por impressão digital e pelos cartões de
proximidade RFID.
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Todos os nossos equipamentos comunicam por Ethernet o que os torna
extremamente fáceis de instalar e gerir, mesmo em grandes
organizações. Apesar de poderem funcionar de forma autónoma (a
recolha de dados é via USB), a situação mais comum é funcionarem
ligados a um servidor central que recolhe e processa a informação de
todos os equipamentos espalhados pela organização. Desta forma o
controlo de ponto e a gestão de todo o sistema é feita de forma
centralizada, com todas as vantagens que isso acarreta. Opcionalmente
os nossos equipamentos podem ser equipados com módulos de
comunicação por WiFi ou por GPRS (podem comunicar com o servidor
central recorrendo a um Web Service ou directamente), proporcionando
assim uma ainda maior flexibilidade de instalação.
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Módulo Web:
O módulo Web (opcional) disponibiliza via Internet/Intranet algumas
das funcionalidades disponíveis na aplicação central, nomeadamente:
•

Permite a consulta a todos os funcionários da sua informação
pessoal e da sua situação relativa à assiduidade (faltas, férias,
atrasos, etc.);

•

Permite a cada funcionário fazer um pedido de marcação de
férias ou justificar uma falta;

•

Gestão de horários/turnos e horas extraordinárias, por parte de
utilizadores habilitados para tal;

•

Gestão de faltas;

•

Obtenção de relatórios e mapas. O âmbito e alcance dos mesmos
podem ser configurados na aplicação central, por utilizador ou
grupos de utilizadores.

O módulo Web proporciona uma flexibilidade acrescida uma vez que, através
deste, pode tirar partido das funcionalidades mais importantes do
assiduity.track.

Rua Rosa Mota n.º1, Loja Dta.
Mail:
2745-015 Queluz

Escritório: Tel: +351 214 371 420
Fax: +351 214 371 418

Ecpanel@controlpanel.pt

