Control de presència
i gestió de personal
Objectiu:

Amb la informatització de la societat i l’avenç en les noves tecnologies, les aplicacions que controlen l’entrada i sortida de personal,
alhora que gestionen els torns de treball, els calendaris i totes les
gestions de control de presència i accessos, es converteixen en
una eina indispensable per a moltes empreses.
L’avantatge fonamental d’aquest sistema és la seva facilitat d’ús
que combinada amb un disseny gràfic representatiu garanteix als
seus usuaris la percepció intuïtiva del que estan veient i fent.

Avantatges:
Desevolupament total amb JAVA.
Disponible per a les diferents plataformes vigents al mercat:
UNIX, LINUX, WINDOWS, MAC, etc.
Controli en tot
moment la gestió
del seu personal

Programes oberts, parametritzables i adaptables a totes les
problemàtiques empresarials actuals.
INDUCONTROL, S.L. Fa més de 25 anys que dissenya, desenvolupa i instal·la aplicacions informàtiques per petites i mitjanes
empreses.

Prestacions
1

Control d’accessos:

L’aplicació controla l’accés del personal a les instal·lacions mitjançant la
ulitització de lectors de targetes de banda magnètica, codis de barres, targes
de proximitat o control biomètric.
Permet la definició dels accessos segons àrees i horaris, alertant de qualsevol
anomalia en el ús dels mateixos.
Programable segons les necessitats del client: alarma de porta oberta, control
de senyal acústica per canvis de torns, registre d'empremtes digitals, control de
saldo horari, etc..
Hi ha l’opció de posar-hi un lector d’empremta digital.
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Planning:

3

Manteniment treballadors:

4

Dades:

Elaboració del planning mensual amb els treballadors disponibles per
secció i categoría. A més, visualització del calendari anual per operari.

- Dades per l’empresa.
- Dades personals.
- Hores treballador.
- Accessos.
- Baixes / Vacances.
- Cursos.

- Contractes.
- Material.
- Eonòmiques.
- Incidències nòmines.
- Notes

- Manteniment de les línies de producció
- Manteniment dels contractes
- Taules auxiliars: torns, seccions, àrees, baixes, incidències, dies festius...
- Manteniment dels patrons
- Etiquetes
- Entrada de vacances per secció
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Terminals:

- Fitxades manuals
- Càlcul de fitxades
- Recuperació de fitxades
- Taules
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