Ωροµέτρηση - Άδειες/Απουσίες (Time & Attendance – Absences/Leaves )

Το Time MaSter, που ανήκει στην οικογένεια εφαρµογών HR MaSter, αποτελεί το λογισµικό
ενός ολοκληρωµένου συστήµατος, που έχει στόχο να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του Γραφείου
Προσωπικού µίας επιχείρησης ή οργανισµού, στον τοµέα του ελέγχου και της παρακολούθησης
των παρουσιών του προσωπικού.
Συνεργάζεται αρµονικά µε κατάλληλους ηλεκτρονικούς σταθµούς ωροµέτρησης (TimeAttendance Terminals) για την συλλογή των στοιχείων που συγκεντρώνονται σ’ αυτούς από τα
“κτυπήµατα” των καρτών παρουσίας των εργαζοµένων. Στη συνέχεια, η εφαρµογή αναλαµβάνει
την επεξεργασία των στοιχείων, την έκδοση όλων των απαραίτητων καταστάσεων, αναλυτικών
και συγκεντρωτικών, καθώς και τη δηµιουργία κατάλληλων αρχείων γιά αυτόµατη ενηµέρωση του
προγράµµατος Μισθοδοσίας.
Με τη βοήθεια του Time MaSter κάθε επιχείρηση µπορεί να πετύχει µεγαλύτερη αποδοτικότητα
στη λειτουργία του Γραφείου Προσωπικού της, µεγαλύτερη εξοικονόµηση χρόνου, καθώς και
άµεση και αξιόπιστη πληροφόρηση της διοίκησης.
Η εφαρµογή λειτουργεί σε περιβάλλον Windows και χρησιµοποιεί Βάση ∆εδοµένων
ανοικτής αρχιτεκτονικής (Oracle, Microsoft SQL Server, Interbase κλπ).
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Ωροµέτρηση - Άδειες/Απουσίες (Time & Attendance – Absences/Leaves )
Η ολοκληρωµένη λύση Time MaSter, αποτελείται από εφαρµογή λογισµικού, hardware και
υπηρεσίες.
Εφαρµογή λογισµικού Time MaSter
Αναλαµβάνει τη συγκέντρωση των στοιχείων
κινήσεων των Εργαζοµένων από τους
Σταθµούς Ωροµέτρησης, τον παραµετρικό
καθορισµό των εργασιακών κανόνων, την
παρακολούθηση των αδειών του
προσωπικού, τoν αυτόµατο υπολογισµό των
ωρών εργασίας όλων των τύπων

(κανονικές, υπερωρίες, νυκτερινά, εργασία
Κυριακών κλπ), την αυτόµατη µεταφορά των
στοιχείων στη Μισθοδοσία, καθώς και την
έκδοση όλων των απαραίτητων
πληροφοριακών καταστάσεων και
στατιστικών στοιχείων.

Εξοπλισµός (Hardware)
Σταθµοί Ωροµέτρησης – Ηλεκτρονικά
Ρολόγια Παρουσίας (Time Recording
Terminals) που λειτουργούν µε Μαγνητικές
Κάρτες ή Κάρτες “προσέγγισης” και
καταγράφουν στην αυτόνοµη µνήµη που
διαθέτουν τις κινήσεις του προσωπικού
(Είσοδοι – Εξοδοι).
Υπηρεσίες Εγκατάστασης
Μελέτη απαιτήσεων
Υλοποίηση / Εγκατάσταση του συστήµατος

Μαγνητικές Κάρτες (Magnetic Cards)
τύπου πιστωτικής κάρτας ή Κάρτες
“προσέγγισης” (Proximity Cards) που
αναγνωρίζονται από τους Αναγνώστες από
απόσταση µέχρι 12 εκατοστών.
Καλωδίωση και περιφερειακά διασύνδεσης.

Εκπαίδευση προσωπικού του πελάτη
Εγγύηση καλής λειτουργίας και Συντήρηση
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Ωροµέτρηση - Άδειες/Απουσίες (Time & Attendance – Absences/Leaves )
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Στοιχεία Προσωπικού
Πλήρης διαχείριση των στοιχείων κάθε εργαζόµενου, που χωρίζονται σε :
Προσωπικά (Αρ. Μητρώου,
Ονοµατεπώνυµο, Πατρώνυµο, Ηµερ/νία
Γέννησης, Αρ.Ταυτότητας κλπ)
Εργασίας (Ηµεροµηνία πρόσληψης,
Τµήµα, Ειδικότητα, Σχέση εργασίας,
Σύµβαση Εργασίας κλπ)

Κατοικίας (∆ιεύθυνση, Ταχ. Κώδικας,
Τηλέφωνα κλπ)
Φωτογραφία Εργαζοµένου και ∆είγµα
Υπογραφής σε ψηφιακή µορφή
∆ικαιούµενες ηµέρες άδειας ανά έτος
Σχόλια – Παρατηρήσεις για τον
Εργαζόµενο

Επικοινωνία µε Σταθµούς Ωροµέτρησης
∆υνατότητα επικοινωνίας µε όλους τους
Σταθµούς Ωροµέτρησης (Ηλεκτρονικά
Ρολόγια Παρουσίας), τοπικούς ή
αποµακρυσµένους, σειριακά, µέσω modem
ή µέσω δικτύου (TCP/IP).
∆υνατότητα εµφάνισης και αλλαγής
(ρύθµισης) της ηµεροµηνίας και ώρας των
Σταθµού Ωροµέτρησης µέσα από την
εφαρµογή.
On-Line µεταφορά των στοιχείων
παρουσίας από το ρολόι στον υπολογιστή.
Στη περίπτωση αυτή, οι εγγραφές
αντλούνται από το ρολόι αµέσως µετά το
χτύπηµα κάθε κάρτας και καταχωρούνται
στο βασικό αρχείο παρουσιών της
εφαρµογής. Ταυτόχρονα εµφανίζονται στην
οθόνη του υπολογιστή τα στοιχεία του κάθε
"χτυπήµατος" (ηµεροµηνία, ώρα, αριθµός
κάρτας, ονοµατεπώνυµο εργαζόµενου,
λειτουργία - είσοδος, έξοδος, προσωρινή
έξοδος, επιστροφή από προσωρινή έξοδο).
Η On-Line λειτουργία απαιτεί, τη συνεχή
σύνδεση του υπολογιστή µε το ρολόι
παρουσίας.

Off-Line µεταφορά στοιχείων παρουσίας
από το ρολόι στον υπολογιστή. H ανάγνωση
των χτυπηµάτων που έχουν αποθηκευθεί
στην µνήµη του ρολογιού γίνεται µαζικά, µε
παράλληλη εµφάνιση των ίδιων στοιχείων
στην οθόνη, καταχώρηση τους στο βασικό
αρχείο παρουσιών και δηµιουργία
κατάστασης λανθασµένων εγγραφών.
Η Off-Line µεταφορά στοιχείων δεν απαιτεί
την συνεχή σύνδεση του υπολογιστή µε το
ρολόι.
Μεταφορά των στοιχείων µέσω RAM Card
και συσκευής RAM Card Reader
συνδεδεµένης στον υπολογιστή.
Σε περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η
σύνδεση ρολογιού - υπολογιστή, τα στοιχεία
µεταφέρονται προσωρινά από το ρολόι σε
µία ειδική κάρτα (RAM Card). Η κάρτα αυτή,
που υπάρχει σε διάφορους τύπους ανάλογα
µε την χωρητικότητα της (µνήµη), µπορεί να
χρησιµοποιηθεί και για την λήψη των
στοιχείων από περισσότερα του ενός
ρολόγια και την συνολική µεταφορά τους,
µέσω του αναγνώστη καρτών (RAM Card
Reader) στον υπολογιστή
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Ωροµέτρηση - Άδειες/Απουσίες (Time & Attendance – Absences/Leaves )
Συµβάσεις Εργασίας
∆υνατότητα καθορισµού µέχρι 999
διαφορετικών ηµερήσιων ωραρίων
(συνεχών ή διακεκοµµένων), γιά
εργαζόµενους που εργάζονται µε σταθερό
ωράριο όλη την εβδοµάδα. Γιά κάθε ωράριο
καθορίζεται από τον χρήστη η ώρα έναρξης
και λήξης, η
ελαστικότητα, η διάρκεια
του διαλείµµατος κλπ.
∆υνατότητα καθορισµού µέχρι 999
διαφορετικών εβδοµαδιαίων ωραρίων
εργασίας, γιά εργαζόµενους που δεν
εργάζονται µε το ίδιο ωράριο κάθε µέρα της
εβδοµάδος, αλλά έχουν σταθερό
(επαναλαµβανόµενο) εβδοµαδιαίο
πρόγραµµα εργασίας (π.χ. καταστήµατα,
υπάλληλοι ασφαλιστικών εταιρειών,
υπάλληλοι µε ειδικές συµβάσεις εργασίας
κλπ).
∆υνατότητα καθορισµού µηνιαίου
προγράµµατος εργασίας ανά εργαζόµενο,
για περιπτώσεις που δεν υπάρχει
κανονικότητα ωραρίου (π.χ. εργαζόµενοι µε
σύστηµα βαρδιών σε βιοµηχανίες). Υπάρχει

η δυνατότητα αυτόµατης ενηµέρωσης του
µηνιαίου προγράµµατος πολλών
εργαζόµενων της ίδιας οµάδας. (πχ βάρδια
‘Α’ , βάρδια ‘Β’ κλπ).
Εκτυπώσεις προγράµµατος εργασίας ανά
ηµέρα, ανά εργαζόµενο, ανά µήνα κλπ.
∆υνατότητα ενηµέρωσης - µεταβολής του
προγράµµατος εργασίας ανά ηµέρα (για
όλους µαζί τους εργαζόµενους)
Κατάρτιση συµβάσεων εργασίας, όπου
καθορίζεται το σύστηµα ωραρίων µε το
οποίο εργάζονται οι εργαζόµενοι της
συγκεκριµένης οµάδας, η επιθυµητή
στρογγυλοποίηση των κτυπηµάτων και των
ωρών εργασίας, ο τρόπος υπολογισµού των
επιπλέον ωρών απασχόλησης
(υπερεργασία, υπερωρίες εγκεκριµένες ή
µη) κλπ.
Ετσι η εφαρµογή είναι σε θέση να κάνει
διαφορετικούς υπολογισµούς για κάθε τύπο
σύµβασης (πχ διοικητικοί υπάλληλοι,
εργαζόµενοι σε βάρδιες, µητέρες µε
µειωµένο ωράριο κλπ).

Παρουσίες Προσωπικού
∆υνατότητα πλήρους διαχείρισης του
αρχείου παρουσιών προσωπικού
(εισαγωγές, µεταβολές, διαγραφές) από
εξουσιοδοτηµένο χρήστη, µε χρήση ειδικού
κλειδιού προσπέλασης.
Η επιλογή αυτή επιτρέπει την επέµβαση στο
αρχείο παρουσιών για περιπτώσεις
υπαλλήλων που δεν έχουν φέρει την κάρτα
τους, διορθώσεις τυχόν λανθασµένων
χτυπηµάτων κ.ά.
Εκτύπωση καρτέλας παρουσίας
εργαζοµένου, στην οποία εµφανίζονται τα
χτυπήµατα ανά ηµέρα, οι κανονικές και
πραγµατοποιηθείσες ώρες εργασίας, η
διαφορά τους (καθυστερήσεις) για ένα

διάστηµα που ορίζει ο χρήστης, τα σύνολα
ωρών εργασίας και καθυστερήσεων στο
διάστηµα αυτό, οι υπερωρίες, η
υπερεργασία κλπ.
Εκτύπωση συγκεντρωτικής κατάστασης
στοιχείων παρουσίας, στην οποία φαίνεται
το σύνολο των ωρών εργασίας κάθε
υπαλλήλου για ένα διάστηµα που ορίζει ο
χρήστης.
∆υνατότητα αποθήκευσης στοιχείων
υπολογισµών ωρών εργασίας σε ιστορικό
αρχείο.
∆υνατότητα µαζικής διαγραφής παλαιών
στοιχείων παρουσίας
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Ωροµέτρηση - Άδειες/Απουσίες (Time & Attendance – Absences/Leaves )
Έκδοση καταστάσεων ελέγχου
Κατάσταση παρουσιών ανά ηµεροµηνία
(χρονολογική εκτύπωση των κτυπηµάτων
κάρτας, όπως καταγράφηκαν στην µνήµη
κάθε ρολογιού).
Με βάση τα κριτήρια-φίλτρα που
καθορίζονται από τον χρήστη, µπορεί π.χ να
ζητηθεί η προβολή / εκτύπωση των
υπαλλήλων που καθυστέρησαν στην
πρωινή προσέλευση ή έχουν εργασθεί
υπερωριακά.
Ηµερήσια κατάσταση ελέγχου, στην οποία
εµφανίζονται τα χτυπήµατα του κάθε
υπαλλήλου, για ένα διάστηµα που
καθορίζεται από τον χρήστη.
Ηµερήσια κατάσταση απουσιών, στην
οποία αναγράφονται οι απόντες για µία
συγκεκριµένη ηµέρα, δηλαδή εκείνοι οι

εργαζόµενοι που την ηµέρα αυτή δεν έχουν
κανένα χτύπηµα στο ρολόι. Η κατάσταση
αυτή προσφέρει την δυνατότητα εντοπισµού
των απόντων αµέσως µετά την λήξη του
ανώτατου ορίου προσέλευσης ή και στο
τέλος της ηµέρας.
Κατάσταση παρόντων ανά τµήµα, στην
οποία φαίνονται οι παρόντες υπάλληλοι του
κάθε τµήµατος την συγκεκριµένη χρονική
στιγµή.
Κατάσταση ασυµφωνιών, στην οποία
φαίνονται οι υπάλληλοι µε ελλιπή ή "µή
λογικά" χτυπήµατα (πχ. είσοδος χωρίς
έξοδο κλπ).
Καταστάσεις καθυστερήσεων / πρόωρων
αναχωρήσεων.
Καταστάσεις περικοπών / προσαυξήσεων

Άδειες - Απουσίες
∆υνατότητα καθορισµού από τον χρήστη
µέχρι 999 διαφορετικών τύπων άδειας (πχ
Κανονική, Εκπαιδευτική, Φοιτητική,
Ασθενείας κλπ)
∆υνατότητα πλήρους διαχείρισης των
αδειών του προσωπικού. Για κάθε άδεια
καθορίζεται το ηµερολογιακό διάστηµα , οι
ηµέρες απουσίας και το είδος της άδειας.
Ταυτόχρονα εµφανίζονται αυτόµατα ο
αριθµός των ηµερών άδειας που δικαιούται
ο υπάλληλος (για το συγκεκριµένο είδος
άδειας), ο αριθµός των ηµερών που έχει ήδη
πάρει καθώς και το υπόλοιπο των ηµερών
άδειας.
∆υνατότητα µαζικής καταχώρησης αδειών
- απουσιών

Εκτύπωση συγκεντρωτικής κατάστασης
αδειών όλων των υπαλλήλων σε ένα
ηµερολογιακό διάστηµα που καθορίζεται
από τον χρήστη.
Εκτύπωση συγκεντρωτικής κατάστασης
αδειών όλων των υπαλλήλων σε ένα
ηµερολογιακό διάστηµα που καθορίζεται
από τον χρήστη.
Εκτύπωση µηνιαίου απουσιολογίου, όπου
αναγράφεται το πότε θα απουσιάζει κάθε
εργαζόµενος και για ποιό λόγο.
Εκτύπωση συγκεντρωτικής κατάστασης
απουσιών ανά υπάλληλο, όπου φαίνεται το
συνολικό πλήθος ηµερών άδειας που έχει
πάρει, για κάθε είδος άδειας και για το
διάστηµα που καθορίζει ο χρήστης.

Άδειες Εξόδου
Πλήρης διαχείριση των αδειών εξόδου του
προσωπικού. Για κάθε έξοδο καθορίζεται το
χρονικό διάστηµα και το είδος της εξόδου.
Ταυτόχρονα εµφανίζεται αυτόµατα και το
σύνολο των ωρών εξόδου που έχει ήδη
πάρει ο εργαζόµενος.
∆υνατότητα µαζικής καταχώρησης αδειών
εξόδου (π.χ. σε περίπτωση ηµιαργίας).

Εκτύπωση συγκεντρωτικής κατάστασης
αδειών εξόδου όλων των υπαλλήλων για
ένα ηµερολογιακό διάστηµα που καθορίζεται
από τον χρήστη.
Εκτύπωση συγκεντρωτικής κατάστασης
αδειών εξόδου ανά υπάλληλο, όπου
φαίνεται το συνολικό πλήθος ωρών άδειας
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που έχει πάρει, για κάθε είδος άδειας και για

το διάστηµα που καθορίζει ο χρήστης.

Σύνδεση µε Μισθοδοσία
∆υνατότητα αυτόµατης µεταφοράς όλων
των απαραίτητων στοιχείων (κανονικές ώρες
εργασίας, περικοπές, προσαυξήσεις,
υπερεργασία, υπερωρίες, ηµεροµίσθια κλπ)
στην Μισθοδοσία.
∆υνατότητα καθορισµού φορµών Export
Ascii αρχείων από τον χρήστη

∆ηµιουργία Ascii αρχείων (σύµφωνα µε
την επιλεγόµενη φόρµα), µε τα στοιχεία
υπολογισµών, για µεταφορά στη
Μισθοδοσία.
To Time MaSter µπορεί να συνεργασθεί
µε οποιαδήποτε εφαρµογή Μισθοδοσίας.

Βοηθητικές Εργασίες
Καθορισµός παραµέτρων εφαρµογής
(Τύπος Σταθµών Ωροµέτρησης, σειριακή
θύρα, µήκος αριθµού κάρτας, εφαρµογή
Μισθοδοσίας κλπ).
∆υνατότητα καθορισµού απεριόριστου
πλήθους χρηστών της εφαρµογής (Όνοµα
Χρήστη και Password), καθώς και των
δικαιωµάτων πρόσβασης του κάθε χρήστη
στις διάφορες εργασίες της εφαρµογής.
∆υνατότητα καθορισµού από τον χρήστη
των τµηµάτων της εταιρίας, των ειδικοτήτων
των εργαζοµένων, των σχέσεων εργασίας,

των ειδών των αδειών καθώς και των
αργιών που ισχύουν στην συγκεκριµένη
επιχείρηση για κάθε έτος.
∆υνατότητα φύλαξης σε Ascii αρχείο µόνο
των χτυπηµάτων (π.χ παλαιότερων
περιόδων) για ένα διάστηµα που ορίζει ο
χρήστης. Τα στοιχεία αυτά µπορούν στην
συνέχεια να διαγραφούν από το βασικό
αρχείο της εφαρµογής και αν υπάρξει
ανάγκη να επαναφορτωθούν από τα Ascii
αρχεία.

Πλεονεκτήµατα
Μειώνει κατά 80% το κόστος
παρακολούθησης των ωρών εργασίας του
προσωπικού, µε την άµεση µεταφορά των
στοιχείων στον Η/Υ, και τον αυτόµατο
υπολογισµό των ωρών εργασίας όλων των
τύπων
Ελαχιστοποιεί τα σφάλµατα στους
υπολογισµούς των ωρών εργασίας και κατ’
επέκταση των αποδοχών

Είναι εξ’ολοκλήρου στα Ελληνικά
Ενηµερώνει άµεσα τη ∆ιοίκηση σε ότι
αφορά την απασχόληση του ανθρώπινου
δυναµικού της επιχείρησης
Είναι απόλυτα προσαρµοσµένο στην
Ελληνική Εργατική Νοµοθεσία
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Συνοπτικά χαρακτηριστικά
Συνεχής εποπτεία όλων των τµηµάτων της
επιχείρησης
Έλεγχος παρουσιών, απουσιών, ρεπό,
αδειών (κανονικών και εξόδου), υπηρεσιών,
απασχόλησης
Αυτόµατος υπολογισµός ωρών εργασίας
για όλους τους τύπους ωραρίου και
απασχόλησης

Λειτουργία µε προσωπικές κάρτες που δεν
χρειάζονται αντικατάσταση
Σύνδεση µε ηλεκτρονικούς σταθµούς
ωροµέτρησης
Λειτουργία σε περιβάλλον Windows και
δικτύων

Σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνεται το Time MaSter
Εµπορικές Επιχειρήσεις, Βιοµηχανίες,
Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών
Τράπεζες, Ασφαλιστικές εταιρείες,
Χρηµατιστηριακές εταιρείες
∆ηµόσιες Επιχειρήσεις, Επιχειρήσεις
Κοινής Ωφέλειας
Νοµαρχίες και ∆ήµοι

Νοσοκοµεία, Κλινικές, ∆ιαγνωστικά Κέντρα
Ξενοδοχειακές και Τουριστικές
Επιχειρήσεις
Αεροπορικές και Ναυτιλιακές Εταιρείες
Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, Εκδοτικές
Επιχειρήσεις
Αλυσίδες Καταστηµάτων, Super Markets

INFOPOWER LTD
Θράκης 7, 171 21, Νέα Σµύρνη, Τηλ. 210-93.11.591, Fax: 210-93.39.011
www.infop.gr
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