TEMPO DIRETO - SMART PME

O RELÓGIO DE PONTO INTELIGENTE
BEM VINDO
Ao Tempo Direto
Esta é uma das soluções de gestão de
assiduidade mais avançada do
mercado. O Tempo Direto é uma
aplicação desenhada para gerir tudo o
que esteja relacionado com o trabalho
na sua empresa. Com ela vai poder
controlar os tempos de trabalxho, mas
também vai gerir as ausências, as
justificações, compensa-ções e o
trabalho suplementar. Também as
Férias, bancos de horas e descansos
compensató-rios podem ser geridos
pelo software. Estabeleça diferentes
regras de categorização do trabalho
suplementar que serão depois
atribuídas automática-mente.
Dispõe de 4 níveis diferentes de
funcionalidades e se optar pelo plano
completo
vai
também
poder
transformar tempos de trabalho
extraordinário em compensações ao
abrigo do denominado “Banco de

SOFTWARE NA NUVEM
O Futuro hoje
Todos sabemos como funcionam
os
programas
tradicionais.
Instalações demoradas e muitas
vezes complicadas, fazem com que
se perca muito tempo e se gaste
muitos recursos a promover a
implementação da solução. Além
daquilo que depois se gasta para a
manter e apoiar os utilizadore. O
Tempo Direto não necessita de ser

Horas”, e estas operações são muito
fáceis de realizar. Lembre-se que mais
importante do que controlar horas de
entrada e saída é ter tudo organizado e
isso apenas o Tempo Direto lhe
permite fazer. Além disso pode definir
vários tipos de alertas que depois
pode ativar pessoa a pessoa, e desse
modo receberá avisos sobre as suas
dúvidas e suspeitas. Poderá sempre
ver o histórico de Férias, Faltas, Horas
Extras, Bancos de Horas, Pedidos,
Abatimentos de Férias e Bancos de
Horas. As picagens podem ser feitas
por impressão digital ou telemóvel
(Android e iOS) e obter mapas com a
referência geográfica dos locais onde
aos seus colaboradores estiveram.

OS RELÓGIOS DE PONTO
E A GESTÃO DE
ASSIDUIDADE
O Tempo Direto não é simplesmente
relógio de ponto. A gestão de
Assiduidades é muito mais do que o
registar tempos de entrada e saída e
produzir mapas de movimentos. O
Tempo Direto prevê a participação de
chefes e trabalhadores e até mesmo
dos gestores. Todos intervêm nos
processos e possuem um login para
aceder. Gestores e chefes podem
também
receber
alertas
de
incumprimentos
por
correio
eletrónico. O Tempo Direto é uma
aplicação criada para todos!

CONTROLAR NÃO É OPRIMIR.
GERIR A ASSIDUIDADE É PREMIAR A DISCIPLINA E PROMOVER A JUSTIÇA NO TRABALHO. LEMBRE-SE QUE O MAIS
IMPORTANTE É REDUZIR O IMPACTO DOS MENOS ASSÍDUOS NOS CUSTOS DA SUA EMPRESA.
instalado e toda a sua gestão está
centralizada
em
servidores,
colocados
num
avançado
Datacenter. Deste modo os nossos
clientes nem se preocupam com a
manutenção ou até mesmo com
backups dos seus dados. Nunca
será necessário pagar a deslocação
de técnicos ou substituir servidores
ou até mesmo computadores.
Utiliza o seu computador com o seu
sistema operativo preferido para a
aceder aos dados da sua empresa e

pode fazê-lo a partir da sua
empresa, da sua casa ou até mesmo
de qualquer parte do mundo.
Partilhe outros acessos através de
chaves de segurança encriptadas,
que pode facultar até mesmo a
consultores externos, como é o
caso do seu contabilista, para que
ele processe os vencimentos.

Não necessita de servidor e da sua manutenção. Tenha sempre disponível um técnico especializado que pode acompanhar as suas dúvidas remotamente e tratar de todas as suas questões sem
ter de se deslocar até si!
RELÓGIO DE PONTO INTELIGENTE

707 450 250 / 210 360 272
Seg. a Sex. das 9h às18h

www.tempodireto.pt

