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mobile:

Mengelola Pekerja untuk Produktivitas Optimum
Mengelola pengguna dengan banyak terminal 

yang bervariasi secara efektif Mengontrol Akses Untuk Menjaga Agar Data Aman

Melihat & Menyunting Aktivitas Kehadiran 
Detil Pada Sebuah Lembaran

Menjadwalkan Aktivitas Pencatatan Jam 
Kerja Sesuai Dengan Kebutuhan Anda

Mengkonfigurasi Beragam Laporan Dengan Mudah

Mencatat Jadwal Tugas Grup/Staf Perorangan 
Dengan Efektif 

Menyimpan dan Membagi Laporan Menjadi Beragam Laporan

Menyederhanakan Pemasangan Banyak Terminal Mengelompokkan Terminal ke dalam Grup Memanipulasi Data Mentah dengan Bebas

* Untuk meminta versi percobaan, silakan menulis ke info@fingertec.com
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• Memasang maksimum 999 terminal tanpa banyak kesulitan di 
satu sistem tersentraslisasi.

• Memilih untuk memasukkan atau tidak memasukkan terminal 
berdasarkan kebutuhan.

• Mengidentifikasi lokasi dan model untuk kemudahan 
mengelola terminal.

• Mengorganisir profil karyawan dengan mudah dengan antar 
muka (interface) yang ramah pengguna

• Mengkategorikan karyawan  ke dalam departemen dan sub-
departemen

• Mengelompokkan karyawan berdasarkan jam kerja mereka

• Melihat, mengakses dan menyunting data pada lembar 
kehadiran sebagaimana diharuskan oleh penyelia yang diberi 
wewenang

• Mengizinkan administrator secara langsung memperbaiki 
kesalahan kehadiran dengan keterangan yang relevan

• Menyediakan 26 kombinasi rincian terpra-konfigurasi, 
ringkasan, daftar dan laporan analisis

 • Mencetak laporan (well-report) setiap waktu

• Menawarkan format pdf, xls, doc, rtf dan html
• Mencetak dan mengintegrasikan laporan dalam sekejap 

• Menyesuaikan Aktivitas Pencatatan Jam Kerja untuk Grup Staf 
yang Berbeda

• Memberlakukan kebijakan perusahaan dan kepatuhan pada 
penjadwalan

• Mendukung Jadwal Pencatatan Jam Kerja Harian, Mingguan, dan 
Fleksibel,  lengkap dengan konfigurasi pertukaran

• Mengelola pengguna di berbagai terminal yang berbeda dari 
satu layar

• Bebas menggunakan berbagai terminal berbeda dalam satu 
sistem tanpa kesulitan

• Menyunting, menghapus, menahan, menambahkan dll 
pengguna dengan mudah

• Mengatur izin untuk memungkinkan staf melihat data yang 
sesuai dengan peran mereka.

• Memberikan hak data sesuai kebutuhan

• Mengonfigurasi penanggalan tugas grup/perorangan dengan 
mudah

• Menentukan Grup Tugas, deskripsi jadwal, tipe jadwal
• Mempra-konfigurasi hari-hari libur sepanjang tahun

• Mengelompokkan terminal untuk kemudahan pengelolaan 
dan referensi

• Menghilangkan atau mengalihkan terminal dalam/antar grup 
tanpa kerepotan.

• Menyunting informasi dan konfigurasi terminal untuk 
menyesuaikan dengan berbagai grup kapan saja.

• Memeriksa, Melacak atau Mengekspor data mentah terminal 
sesuai kebutuhan Anda

• Mengkonversi data mentah ke dalam format yang Anda 
inginkan

• Melakukan pemeliharaan data dengan cara membuangnya.

Mencari dan memilih bidang yang Anda pilih untuk memperoleh 
hasil yang diinginkan

TimeTec merupakan solusi kuat berbasis web untuk Waktu & Kehadiran yang terotomatisasi untuk 
memenuhi kebutuhan hampir semua jenis usaha, tanpa memperhatikan ukurannya. TimeTec dirancang 
untuk membantu berbagai organisasi mengurangi biaya tetap adminsitratif dengan menghilangkan waktu 
yang dipakai untuk menghitung kartu waktu secara manual, dan menciutkan celah antara kebijakan 
penggajian dan praktik sebenarnya.

Sistem ini dibangun dengan kerangka kerja Microsoft NET dan Sistem Pengelolaan Relasional MySQL untuk 
keandalan dan fleksibilitas. Para pengguna dapat memperbarui dan mencari kembali informasi waktu nyata 
dari mana saja di seluruh dunia.

Sistem ini dikemas dengan set lengkap penjadwalan dan laporan waktu dan kehadiran, yang memung-
kinkan validasi dan rekonsiliasi lembar waktu elektronik dengan penggajian.

Selain mengawasi banyak giliran kerja, giliran rotasional dan giliran kerja malam, sistem ini juga mendu-
kung sampai 14 kolom penjadwalan jam kerja yang menakjubkan, ang menjadikan TimeTec sebagai sistem 
web sempurna untuk usaha kecil & menengah (UKM) dan perusahaan multinasional (MNC).
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Paket T-Box
Dengan T-Box semua-dalam-satu, 
sebuah TimeTec Web akan 
dipersiapkan untuk Anda dan 
dikirimkan dalam perangkat keras 
faktor bentuk kecil.

Berbagai Platform
Satu lisensi pengguna dapat diakses 
di tiga platform yang berbeda: cek 
masuk terminal, cek masuk melalui 
telepon cerdas, dan cek masuk web 
dari PC. Fleksibilitas merupakan 
kuncinya. 

Berbagai Format Ekspor
Apakah Anda memilih laporan Anda 
untuk disimpan dalam format .pdf, 
.xls, .doc, .rtf atau . html, TimeTec web 
menyediakan itu semua.

Mengakses Data Di mana saja
Aplikasi mobile, TimeTec web 
memungkinkan Anda untuk 
mengabsen masuk, memeriksa 
riwayat kehadiran, dan 
menghasilkan laporan, semuanya 
sementara Anda sedang bekerja. 

Jadwal Pencatatan Jam Kerja
Menyediakan jadwal pencatatan jam 
kerja harian, mingguan dan fleksibel 
untuk mendukung konfigurasi giliran 
kerja malam dan multipel.

Penghasilan Laporan
Dengan 26 laporan terpra- 
konfigurasi yang tersedia di  TimeTec 
web, apa yang harus Anda lakukan 
hanyalah memilih salah satu yang 
cocok untuk departemen Anda, dan 
tekan “Cetak”.

Integrasi Pihak Ketiga
Punya sistem lain yang ingin Anda 
integrasikan? TimeTec web memiliki 
arsitektur yang terbuka, yang 
memampukannya untuk men- 
gintegrasikan dengan lancar 
informasi waktu dan kehadiran 
dengan sistem yang sudah ada.  

Manajemen Cabang secara 
Efisien
TimeTec web cocok untuk 
perusahaan dengan banyak cabang, 
karena data kehadiran dapat 
disentralisasikan secara sederhana 
dalam satu akun dan dilihat oleh 
kantor pusat.

Solusi Web Sempurna Untuk Waktu & Kehadiran

Keuntungan & Manfaat:
• Mengurangi kesalahan • Mengurangi waktu pemrosesan penggajian secara keseluruhan • Mengurangi kesalahan yang disengaja (ketidakjujuran) 
• Mengurangi waktu cuti yang tidak diotorisasi  • Menghilangkan lembur tak terencana dan jam-jam nonproduktif • Meningkatkan pelaporan buruh 
• Menghemat biaya kartu absensi

Browser yang 
didukung:

FITUR-FITUR UTAMA TIMETEC

• PENGELOLAAN TERMINAL

• PENGELOLAAN PENGGUNA

• KEHADIRAN DAN PENJADWALAN

• PELAPORAN
Memilih Dari Berbagai Opsi Filter



 

• http://info.fingertec.com/timetecweb-1

• http://info.fingertec.com/timetecweb-2

• http://info.fingertec.com/timetecweb-3

• http://info.fingertec.com/timetecweb-4

• http://info.fingertec.com/timetecweb-5

• http://info.fingertec.com/timetecweb-6

• http://info.fingertec.com/timetecweb-7
• http://info.fingertec.com/timetecweb-8

 

T-Box

  Otomatisasi Lengkap   •   Informasi Berkualitas Tinggi    •   ROI Tinggi   •   Melampaui Harapan

Aplikasi TimeTec Berbasis Web untuk Solusi Waktu dan Kehadiran

Staf penggajian 
meninjau dan 

memroses slip gaji

KATOR PUSAT

Penyelia menyunting 
dan menyetujui 
laporan tersebut

Laporan

Aturan waktu 
kehadiran  secara 
otomatis 
berlaku

Antar muka 
dengan 
pihak ketiga

Pengumpulan Data Waktu Peninjauan & Penjadwalan Pemrosesan, Pelaporan & Penyuntingan Antar Muka Penggajian

Cabang

Beranda

Lokasi Jauh B

Wajah Sidik jari Kata Sandi Kartu

Cek 
masuk 
Web

Cek masuk 
mobile Manajer memantau, menjadwalkan 

dan menyunting catatan kehadiran

Manajer memantau, menjadwalkan dan 
menyunting catatan kehadiran

Pengumpulan Data Waktu

Manajer memantau, 
menjadwalkan dan 

menyunting catatan 
kehadiran

Staf meninjau 
rekor kehadiran 

perorangan

•  Pengumpulan Data
•  Aplikasi TimeTec
•  Server bertempat di 
 Kantor Pusat/Pusat 
 Data

Internet

GPRSPita lebar

 (Wide Area Network)

Pita lebar/LAN

Pita lebar

Staf meninjau rekor 
kehadiran perorangan

Lokasi Jauh A

Pengumpulan Data Waktu

Pengumpulan Data Waktu

Otomatisasi dan Pengumpulan Data Dengan 
Efisien 

TimeTec Web mengotomatisasi proses pengumpulan data 
kehadiran tenaga kerja dan dengan mudah mengintegra-
sikannya dengan terminal pencatatan jam kerja untuk 
menghilangkan peristiwa “titip absen” dan untuk meng-
umpulkan data waktu.

•  Mengotomatisasi proses pengumpulan data, menghilangkan 
kesalahan, mengurangi waktu yang dipakai untuk memroses 
lembar waktu & data penggajian, dan menghilangkan kesalahan 
disengaja & ketidakjujuran pada sistem seperti misalnya 'titip 
absen.'

• Menyediakan aksesibilitas untuk para karyawan agar dapat 
mengakses data seperti misalnya jam terakumulasi untuk 
meyakinkan mereka bahwa data tersebut direkam dengan benar

•  Menawarkan berbagai fitur pemantauan data waktu-nyata

•  Mengumpulkan data dari terminal jarak jauh yang terhubung 
melalui LAN, WiFi, GPRS, Internet atau WAN tanpa masalah 

•  Memperoleh log transaksi dan informasi pengguna dengan 
menggunakan teknologi PUSH dan secara otomatis menyentral-
isasikannya ke MySQL atau MsSQL

•  Secara cerdas mengidentifikasi sifat pencatatan waktu pengguna, 
baik saat masuk/keluar kerja, keluar/masuk waktu makan siang, 
lembur dan lain-lain tanpa pengguna harus memasukkan kode 
tertentu ke terminal

• Mendukung sampai dengan 999 unit terminal pencatatan jam 
kerja dalam satu sistem tersentralisasi

• Memberikan kenyamanan melalui aplikasi ponsel cerdas, TimeTec 
Mobile, yang tersedia baik pada iPhone maupun Android untuk 
pencatatan jam kerja mobile dan melihat data

• Menghilangkan lembar kerja Excel berbasis kertas dan memakan 
waktu

Memproses Waktu Kehadiran Yang Tepat Dan 
Fleksibel

TimeTec Web bersifat fleksibel, mudah digunakan, dan 
dapat menangani berbagai aturan waktu kehadiran yang 
rumit dan kebijakan yang diterapkan oleh hampir semua 
organisasi.
•  Sinkronisasi otomatis waktu antara terminal dan server untuk data 

pencatatan waktu yang dapat diandalkan

•  Mengelola perhitungan total jam kerja dari tarif per jam yang telah 
ditetapkan sebelumnya dan juga gaji bulanan sebagai rujukan 
untuk penetapan upah minimum 

•  Memungkinkan jadwal pencatatan waktu sederhana sampai rumit, 
giliran kerja multipel, pengaturan giliran kerja rotasional dan 
giliran kerja malam sampai dengan 1000 jenis

•  Format tabel yang dapat dikonfigurasi pengguna untuk kehadiran 
dan ekspor data mentah

•  Pengaturan waktu kehadiran di banyak kantor, penyuntingan data 
secara bersamaan di cabang berlainan, misalnya, pengaturan 
jadwal tugas oleh cabang, pengaturan zona waktu, dan sebagainya

•  Menyediakan antarmuka berbasis web untuk pengelolaan cabang, 
SDM,admin, dan staf lain untuk mengakses sistem tanpa harus 
menginstal beberapa sistem lokal

•  Pengelolaan Libur berbasis web menyederhanakan aplikasi sistem 
cuti staf

SISTEM DAN PENGELOLAAN DATA

•  Menawarkan pencadangan data sistem penuh secara mudah dan 
otomatis dan pemulihan sistem secara penuh yang diseder-
hanakan

•  Basis data ODBC yang kompatibel yang dapat dipilih pengguna 
digunakan untuk memenuhi persyaratan, mis. MySQL

•  Mendukung berbagai tingkat pengaturan hak pengguna

Berbagai Filter Untuk Laporan yang Disesuaikan 

Data kehadiran karyawan sangat berharga bagi perusa-
haan, karena data tersebut dapat digunakan untuk 
menghasilkan laporan yang relevan untuk membantu 
mengelola bisnis Anda.
•  Melihat data dalam waktu nyata agar para manajer memiliki 

akses ke informasi yang diperlukan sebelum membuat keputu-
san apa pun yang memerlukan informasi 

•  Tata letak laporan dapat dikonfigurasikan dan dapat disesuaikan

•  Menyediakan 26 kombinasi rincian yang dapat dipra-konfigurasi, 
ringkasan, pendaftaran dan analisis laporan pengguna, terminal 
dan data kehadiran

•  Filter multipel untuk memudahkan penghasilan laporan

•  Menyimpan dan membagikan laporan dalam format pdf, xls, doc 
dan rtf

Integrasi Mudah Dengan Sistem Pihak Ketiga 

TimeTec memiliki arsitektur terbuka, yang memungkink-
annya untuk memberikan fleksibilitas maksimum untuk 
mengintegrasikan informasi waktu dan kehadiran 
dengan sistem Anda
Ekspor data manual: Struktur tabel data ekspornya dapat 
disesuaikan menurut field yang berbeda, panjang field dan 
rangkaian kolom untuk menyederhanakan pemrosesan data untuk 
penggunaan oleh pihak ketiga

Produk

Panduan Pengguna

Laporan Contoh

Panduan Video

Saran Teknis

Percobaan Gratis

TimeTec Mobile
Android
Apple iOS 

 

TAUTAN WEB

Paket T-Box 
Untuk memudahkan pemasangan dan proses instalasi TimeTec 
Web, kami menawarkan paket T-Box, sebuah perangkat keras 
faktor bentuk kecil yang dirancang secara khusus, dikemas 
bersama harddrive 5000GB dan sistem operasi Windows yang 
sudah diinstal sebelumnya, yang sudah diinstal dengan TimeTec 
Web. Dengan panduan pengguna dan panduan video yang 
sudah termasuk di dalamnya, Anda akan siap untuk langsung 
menggunakan T-Box setelah keluar dari kemasannya. 

Kemasan
Dimensi (mm) : 356 (P) x 118 (L) x 287 (T)
Berat : 2.5  kg
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Wajah Sidik jari Kata Sandi Kartu
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