PASSCHIP®
Pontaj
Este o solutie moderna, flexibila si
puternica pentru managementul
angajatilor si generarea de rapoarte si fise
de pontaj

Functii
- Urmări orele de lucru, absențele și orele
suplimentare
- Definirea si gestionarea programului de lucri
- Incidente (concediu medical, concediu, etc.)
- Oferă o imagine globală asupra activității
angajaților.
- Opțional, permite angajaților să-și vadă
propriul program iar managerii de echipă sa
poata gestiona programul prorpiei echipe.
- Generează rapoarte care pot fi vizualizate pe
platformă sau exportate în format .xls care pot
fi personalizate în funcție de nevoile
utilizatorului
-Genereaza fise de pontaj in conformitate cu
ultimele legi din Romania

Beneficii

- Platforma de pontaj poate fi integrata cu
sistemul de control acces deja existent
-Poate fi integrat cu solutii terta parte de
autentificare precum autentificarea biometrica
- Substitut excelent pentru serviciile de
patrulare ale personalului de pază
- Poate fi găzduit în totalitate la fața locului
asigurand confidentialitate si siguranta
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Instalare

Specificatii tehnice
Server
Operating System
Processor
RAM
Spatiu de stocare
Numar de
utilizatori
Numar de
angajati
Comunicare

Vine sub forma de masina
virtuala
Oricare
Dual Core sau mai mult
2GB sau mai mult
1 GB HDD spatiu liber
Nelimitat
Depinde de licenta
IP

Clienti browser suportati:
IE 9+
Chrome 40+
Firefox 36+
Safari 6.2+

Observatii
Sistemul de pontaj PASSCHIP va comunica cu sistemul de
control access existent printr-o interfata facuta special
pentru fiecare client.

Informatii de licentiere




Licenta de baza include 100 de profile de angajati, un
numar nelimitat de carduri de acces, cititoare si zone
definite
Pachete de cate 100 de angajati poti fi cumparate
ulterior
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