ميزات مفاتيح تايم تك تي ايه
• إدارة الطرفيات
ضبط الطرفيات

إدارة البيانات األولية للطرفيات

تجميع الطرفيات

www.timetecta.com

اإلعداد السهل لعدة طرفيات من نظام مركزي واحد

وقت البدء ،وقت االستمتاع

جمع الطرفيات لإلدارة السهلة والرجوع إليها

فحص أو تتبع أو تصدير البيانات األولية للطرفيات

• إدارة المستخدم
ملف المستخدم

حق الوصول للمستخدم

إبالغ المستخدم

تايم تك تي ايه حل للحضور واالنصراف قائم على تقنية كالود على االنترنت
مصمم خصيصي لمساعدة المؤسسات على اإلدارة األفضل للقوة العاملة
الخاصة بها .وبحد أدنى من رسوم االشتراك الشهري ،يقلل تايم تك ايه من
النفقات العامة اإلدارية عن طريق التخلص من حسابات البطاقات الزمنية
اليدوية القائمة على العاملين ويقلص ويدعم تكاليف العمال للحفاظ على النظام
ألنه يحافظ على إدارة وصيانة نظام تايم تك ايه ذاتيًا.
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يأتي هذا الحل بأداة جدولة عملية للعمل وتقارير حضور وانصراف .وهو
مناسب للشركات الكبيرة أو الصغيرة لتقييم أداء موظفيها على نحو فاعل.
استخدموا تايم تك تي ايه كأداة واقية من التعب واإلرهاق ولمنع التغيب عن
العمل وغيرها من السلوكيات غير البنّاءة في العمل ،كل ذلك من خالل تطبيق
فعال على االنترنت ،تايم تك تي ايه.
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اإلعداد السهل للطرفية

يجري إعداد العديد من طرفيات التوقيت
على نحو سهل عن طريق تايم تك تي ايه
من صفحة اإلعداد األساسية الطرفيات

الصيانة المخفضة

نثبت جميع أعمال الصيانة لكم ،من النسخ
االحتياطية للبيانات حتى مهام الصيانة
الروتينية ،وبالتالي تقليل الوقت المستغرق
والتكلفة في خدمات تكنولوجيا المعلومات
الخاصة

جداول التوقيت

توفير جداول التوقيت اليومية واألسبوعية
والمرنة لدعم عمل المناوبات العادية وأثناء
الليل والمتعددة

توفير واجهة مستخدم صديقة إلدارة آالف من بيانات ملف
المستخدم

إدارة التعيين الشخصي للمستخدم والمعلومات الشخصية مثل معرف
التعيين والفرع واسم المستخدم لتسجيل الدخول ةحالة الحساب ،الخ

تعيين المديرين والمساعدين والمشغلين والموظفين للوصول
للنظام

جداول التوقيت

جدول نوبات العمل

• الحضور والجدولة الزمنية
جدول الحضور واالنصراف

اإلدارة الفعالة للفروع

تايم تك تي ايه مناسب للشركات ذوات
الفروع المتعددة ،حيث يمكن إدراج بيانات
الحضور تحت حساب واحد لالطالع عليه
من المقرات بسهولة.

المنصات المتعددة

يمكن الوصول إلى رخصة مستخدم واحد من
 3منصات مختلفة دون مزيد من التغييرات؛
تسجيل وقت الدخول من الطرفية وتسجيل
وقت الدخول من الهواتف الذكية وتسجيل وقت
الدخول من االنترنت عن طريق الكومبيوتر
الشخصي الخاص بك .التعدد هو الحال!

تتوفر سجالت الحضور للتحرير واالطالع عليها من جانب
المستخدمون والمديرون المفوضون

توفير جداول توقيت يومية وأسبوعية ومرنة لدعم عمل
المناوبات العادية وأثناء الليل والمتعددة

القدرة على عمل جدول نوبات عمل فردي أو جماعي بواجهة
مستخدم قائمة على التقويم

• التبليغ

التقارير المعدة ً
سابقا

حفظ التقارير في تنسيقات متعددة

الخيارات المتعددة للتصفية

تنسيقات تصدير متعددة

سواء إذا كنتم تفضلون التقارير الخاصة

بكم لحفظها في تنسيقات  pdfو  xlsو doc
و  rtfو  ، htmlفتايم تك تي ايه يوفرها

جميعًا!

إعداد التقارير

بوجود  31تقرير معد ً
سابقا في تايم تك
تي ايه ،فكل ما عليكم فعله اختيار األنسب
لدائرتكم ونقر «طباعة».

تكامل الطرف الثالث

هل لديك نظام آخر تريد تكامله؟ يحتوي
تايم تك تي ايه على تصميم منفتح يمكنه
من تكامل معلومات التوقيت والحضور مع
النظام القائم الخاص بكم بساللة.

الوصول إلى البيانات في أي مكان

يسمح لكم تطبيق الهاتف النقال تايم تك
موبايل بتسجيل وقت الدخول وفحص سجل
الحضور وإعداد التقارير ،كل ذلك وأنتم
تمارسون أنشطتكم الحياتية!

توفير  31مجموعة معدة ً
سابقا من تقارير البيانات والمواجز
والقوائم والتحليالت
الحد األدنى لمتطلبات العمالء

متصفح االنترنت  /IE7كروم  /9فايرفوكس /3سفاري 5

تأمين تخزين البيانات

يعمل تايم تك تي ايه على منصة أمازون
 EC2ويستخدم أحجام التخزين ذات مستوى
الحظر عن طريق متجر الحظر المرز
ألمازون (أمازون  EBS9الذي يضمن سالمة
وأمن وموثوقية بياناتكم المخزنة.
*الرجوع لـ  timetecta.com/pricing.phpلبيانات األسعار

تتوفر العديد من خيارات التصفية لتبية االحتياجات المتعددة

إعداد تقارير وحفظها في تنسيقات متعددة مثل  pdfو  xlsو
 docو rtfو  htmlألغراض الطباعة والدمج

ﻣﻮﺯﻉ معتمد:

المتصفحات المدعومة:
BlackBerr

وقت البدء ،وقت االستمتاع:

Android

iOS

www.timeteccloud.com
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Firefox InternetExplorer

Chrom e

Safari
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تطبيق تايم تك تي ايه إلدارة قوة العمل
جمع واالطالع على وجدولة البيانات
يشغل تايم تك كالود عملية جمع البيانات الزمنية أوتوماتيكيًا ويدمجها
على نحو سلس في طرفيات تعريف القياسات الحيوية لفنجر تك
للتخلص من «توقيع الموظف نيابة عن موظف آخر» ولتحصيل
البيانات الزمنية.
• يجمع البيانات أوتوماتيكيًا ويتخلص من األخطاء ويقلل الوقت المستغرق في
معالجة كشوف الحضور وكشوف المرتبات ويتخلص من األخطاء المقصودة
وعدم األمانة في النظام مثل «توقيع الموظف نيابة عن موظف آخر»
• لا لثم تانايبلل لوصولل نيفظوملل لوصولا ةيلباق رفويساعات المتراكمة
لطمأنتهم بأن بياناتهم صحيحة
• توفير ميزات مراقبة بيانات الوقت الحقيقي

•

جمع بيانات من الطرفيات البعيدة المتصلة عن طريق  LANو  WIFIو GPRS
و انترنت و WAN

• إعداد سجالت المعامالت ومعلومات المستخدمة باستخدام تقنية PUSH
وإدراجها أوتوماتيكيًا في نظام ماي إس كيو إل أو نظام مايكروسوفت إس كيو
إل

• تحديد طبيعة تسجيل الوقت على نحو ذكي فيما إذا كان تسجيل حضور/
انصراف أو تسجيل وقت تناول الغذاء /االنتهاء من الغذاء أو تسجيل وقت تناول
الشاي أو االنتهاء من تناول الشاي ،دون الحاجة إلدخال المستخدمين ألية أكواد
في الطرفيات
• يدعم حتى  999طرفية من طرفيات فنجر تك في نظام واحد
• يدعم حتى  999طرفية من طرفيات فنجر تك في نظام واحد

معالجة الوقت والحضور
تايم تك كالود تطبيق مرن سهل االستخدام ولديه القدرة على معالجة
قواعد الحضور المعقدة في معظم المؤسسات.
• يزامن تلقائيًا الوقت بين الطرفيات والخادم لغرض الحصول على بيانات موثوقة
لتسجيل الوقت

المقرات
جمع البيانات الزمنية

االطالع والجدولة

المعالجة والتبليغ والتحرير
التقارير

البطاقة

كلمة المرور

بصمة اإلصبع

واجهة

تسجيل وقت الدحول للطرفيات

يطلع الموظفون على سجالت
الحضور الشخصية

تسجيل وقت
الدخول
لالنترنت

• يدعم المستويات المختلفة إلعداد امتيازات المستخدمين
تطبيق قواعد
الحضور الزمني
أوتوماتيكيًا

• توفير واجهة قائمة على تقنية كالود إلدارة الفروع ومديري الموارد البشرية
وباقي الموظفين للوصول للنظام بدون االضطرار العديد من األنظمة المحليىة
• تبسط إدارة اإلجازات القائمة على العطالت نظام استخدام اإلجازات للموظفين

التبليغ والتحرير

يراجع موظفو كشروف
المرتبات ويعالجون المرتبات

يراقب المدير ويجدول ويحرر
سجالت الحضور

تُتوفر بيانات الحضور للموظفين للشركات ،حيث يمكن استخدام
البيانات لعمل تقارير ذات صلة لمساعدتكم في إدارة أعمالكم
• توفير بيانات الوقت الحقيقي للمديرين للوصول للمعلومات المطلوبة قبل صناعة
قرار مبلغ به
• مخطط التقارير قابل لإلعداد والتخصيص

الفرع

• توفير  31مجموعة من تقارير البيانات المعدة ً
سابقا والمواجز والقوائم
والتحليالت الخاصة بالمستخدمبن والطرفيات وبيانات الحضور

الموقع البعيدA

جمع البيانات الزمنية

• استخدام العديد من المصفيات لتسهيل إعداد التقارير

جمع البيانات الزمنية

•

يمكن إعداد التقارير في صيغ  pdfو  xlsو  docو rtf

 /LANالنطاق العريض
البطاقة

كلمة المرور

بصمة اإلصبع

البطاقة

واجهة

تسجيل وقت
الدخول
لالنترنت

كلمة المرور

بصمة اإلصبع

واجهة

تسجيل وقت الدحول للطرفيات

تسجيل وقت الدحول للطرفيات
النطاق العريض

GPRS

تسجيل وقت
الدخول للهواتف
النقالة

النطاق العريض

تسجيل وقت
الدخول
لالنترنت

التصدير اليدوي للبيانات :تصميم جدول بيانات التصدير قابل للتخصيص على
وفق الحقول المختلفة وطول الحقل وتسلسل األعمدة لتبسيط معالجة البيانات
لالستخدام من جانب الطرف الثالث

تسجيل وقت
الدخول للهواتف
النقالة

فوائد ومزايا تطبيق تايم تك كالود:

جمع البيانات الزمنية

يطلع الموظفون على سجالت
الحضور الشخصية

الرئيسة
البطاقة

كلمة المرور

بصمة اإلصبع

تسجيل وقت الدحول للطرفيات
تسجيل وقت
الدخول
لالنترنت
يراقب المدير ويجدول ويحرر
سجالت الحضور

يراقب المدير ويجدول ويحرر
سجالت الحضور

واجهة بنظام طرف ثالث
يحتوي تايم تك تي ايه على تصميم منفتح يسمح له بتوفير الحد األقصى
من المرونة لتكامل معلومات الوقت والحضور مع نظامكم الحالي

الموقع البعيدB

• يسمح بإنشاء جداول تسجيل وقت بسيطة إلى معقدة وعمل المناوبات المتعددة
والمناوبات الدوارة وأثناء الليل التي تصل إلى  1000نوع
• إدارة الحضور لعدد من المكاتب وبالتزامن مع ذلك تحرير البيانات في مختلف
الفروع ،على سبيل المثال إعداد جدول نوبات العمل عن طريق إعدادات الفرع
والمنطثقة الزمنية ،الخ

واجهة بنظام
طرف ثالث

يحرر المشرف التقارير
ويعتمدها

تسجيل وقت
الدخول للهواتف
النقالة

• يوفر نسخ احتياطي كامل وسهل وأوتوماتيكي لبيانات النظام واستعادة كاملة
للنظام على نحو مبسط
• تُستخدم القاعدة المتوافقة المحددة لالتصال المفتوح لقواعد البيانات لتلبية
متطلبات المؤسسات ،على سبيل المثال نظام ماي إس كيو إل

• حساب إجمالي عدد ساعات العمل للنسبة المعدة ً
سابقا بالساعة باإلضافة إلى
المرتبات الشهرية كاإلشارة إلى الحد األدنى من المرسوم الخاص باألجور

• تنسيق جدول قابل للتكوين للمستخدم للحضور وتصدير البيانات األولية

عمل واجهة لكشوف المرتبات

نظام وإدارة البيانات

تسجيل وقت
الدخول للهواتف
النقالة

يتخلص من ساعات العمل اإلضافية غير المخططة ساعات العمل غير ّ
البناءة • دعم عالمي غير محدودة من شبكة شركائنا الدوليين • موثوقية عالية تتعدى  15سنة خبرة في تطوير منظومة الوثت والحضور • للحصول على بيانات آمنة ووافرة وتراعي البيئة

واجهة

• النشر السريع والسهل
• تقليل العبء من على عاملي الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات
والدعم للحد األدنى
• االستثمارالمقدم القليل لرأس المال للحصول على نظام فعال
• المدفوعات الشهرية المتوقعة للتخطيط المالي الفعال
• تسهيل اإلدارة للفروع المتعددة
• قابل للوصول على االنترنت في أي وقت وفي كل مكان
• تحديثات مجانية ومنتظمة للبرامج
• جهوزية مثالية وموثوقية في النظام
• يقلل تكاليف صيانة وترقية تكنولوجيا المعلومات
• يقلل األخطاء ووقت المعالجة اإلجمالي للمرتبات فيما يتعلق بموظفي
الموارد البشرية
• يقلل األخطاء المقصود (عدم األمانة) في إدارة الوقت
• يتخلص من ساعات العمل اإلضافية غير المخططة ساعات العمل
غير البنّاءة
• دعم عالمي غير محدودة من شبكة شركائنا الدوليين
• موثوقية عالية تتعدى  15سنة خبرة في تطوير منظومة الوثت
والحضور
• للحصول على بيانات آمنة ووافرة وتراعي البيئة

