Tijdregistratie systemen en toegangscontrole

Z-Enterprise
is
een
geavanceerde
tijdregistratie oplossing die samen met
onze prikklokken de registratie, stempels
en in/uit toegangen beheersen. Het
beheert
ook
de
evenementen,
lunchpauzes en maaltijden, medische of
persoonlijke afwezigheden, sigaretten
breaks, enz., met totalen en saldi op
loonlijst. Daarmee kan men automatisch
de stempels verwerken nadat ze van de
prikklok gedownload zijn. Het beklemtoont
de onregelmatige scores en dagen in
bepaalde gevallen, vergemakkelijkt en
versnelt het beheren van roosters.
Kalenders, Roosters, Ploeg beheer

Formules, Payroll en Soldi

Aangepaste rapporten

Meertalige
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Om dit te doen bevat het ook een
toegangscontrole module (optie), waarbij u
verschillende toegangsintervallen en
dagen voor elke medewerker kunt
definiëren.
Deze software kan ook gecombineerd
worden met onze portal "web"
medewerkers Atalaya 2

New GUI

Werknemers

Werkdagen en Roosters

Kalenders

Inclusief rooster en persoonlijk profiel (uren,
afronden, onderbrekingen, loon, etc.) evenals
"flexibele"
schema's.
Het
slaat
werknemersvingerafdrukken en gezichten op voor
erkenning met onze biometrische terminals. Het
importeren van werknemerslijsten in CSV.

Algemene agenda's kunnen worden gedefinieerd
en vervolgens gepersonaliseerd voor elke
medewerker. Behandelt dagen met variaties uren
of evenementen zoals; vakanties, vakanties,
reizen, enz.).

Behandelt zowel dag- als nachtwijzigingen,
flexibele teams en schema's. Hiermee kunt u de
berekening van de loonlijst, het werkteam, het
verplichte bereik, de geldigheidsduur van de
gebeurtenissen en de 24-uurs werkdagen in 24 uur
beheren.

Rapporten

Stempels
Behandelt afgeronde uren, pauzes en geplande
evenementen. Het is nu mogelijk om mensen te
selecteren die de tijd of “de tijd voor een
evenement” overschrijden.

Payroll

Export naar Excel, Word, PDF, HTML en ASCII
tekst. De berekeningsformules vermenigvuldigen
rapporten mogelijkheden. Het is een krachtig
hulpmiddel voor het verkrijgen van volledige
informatie over aanwezigheidslogboeken en
tijdsgetallen.

Hanteert verschillende soorten loonlijsten, zoals
regelmatige schema's, overuren, vakanties en
vakanties,
enz.
De
berekening
kan
gecompenseerd volgens een vooraf bepaalde
totale
tijd
of
een
opgelegde
werktijd.

Atalaya 2
Werknelers WebPortaal voor Z-Enterprise
Atalaya 2 is een webapplicatie waar medewerkers of managers
de stempels, uren credit, loonlijst, enz. kunnen bekijken en
afdrukken. Het stelt gebruikers in staat individuele of
groepsverzoeken te maken om aanwezigheidsreeksen aan te
passen of te wijzigen, individuele vakanties schema
veranderingen te verzoeken of persoonlijke gegevens te
wijzigen.
Dit alles kan worden beheerd via de internetbrowser (IE,
Mozilla, Opera, Chrome) die direct verbonden is met ZEnterprise EU, zonder dat er andere software applicaties
moeten worden geïnstalleerd op de pc van de gebruiker.
Z-Enterprise vereisten
OS

Windows XP/2000/Vista/7/8/10

Processer

800 MHz

Hard disk

100MB free space

Monitor Resolution (scherm)
Database
Anderen

Atalaya 2 vereisten

1024 x 768 px
MySQL, SQL Server and Oracle

Browsers

IE, Mozilla, Opera, Chrome

Database

MySQL, SQL Server and Oracle

Microsoft Framework. NET 4.0 or higher
Anderen
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