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Mulai menghitung waktu, 
mulai berkembang

     DAFTAR 

SEKARANG, DAPATKAN 

UJI COBA 30 HARI GRATIS!

Pengaturan Terminal yang Mudah
Beberapa terminal masuk dengan 
mudah dapat diatur melalui TimeTec 
TA dari halaman Pengaturan Terminal 
terpusat.

Pemeliharaan Minimal
Kami menangani segala pemeliharaan 
untuk Anda, mulai dari pencadangan 
data hingga tugas-tugas pemeliharaan 
rutin, sehingga menghemat waktu dan 
biaya layanan TI Anda.

Jadual Jam Kerja
Menyediakan jadual jam kerja harian, 
mingguan, dan fleksibel untuk men-
dukung pengaturan shift normal, lem-
bur dan beberapa shift.

Pembuatan Laporan
Dengan 31 laporan yang diatur sebel-
umnya pada TimeTec TA, Anda hanya 
perlu memilih satu laporan yang sesuai 
untuk departemen Anda kemudian 
mencetaknya.

Integrasi Pihak Ketiga
Apakah Anda memiliki sistem lain 
yang perlu diintegrasikan? TimeTec TA 
memiliki satu arsitektur terbuka, seh-
ingga dapat mengintegrasikan infor-
masi absensi kehadiran dengan sistem 
lama Anda.

Pengelolaan Cabang yang Efisien
TimeTec TA sangat cocok untuk perusa-
haan yang memiliki beberapa cabang, 
karena data absensi kehadiran dapat 
dipusatkan di satu akun dan dilihat 
oleh kantor pusat dengan mudah.

Beragam Platform
Satu lisensi pengguna dapat digunakan 
di 3 platform berbeda tanpa biaya tam-
bahan; terminal clock-in, mobile clock-
in dari ponsel, dan web clock-in dari PC. 
Keragaman menjadi kunci!

Beragam Format Ekspor
Apakah Anda ingin laporan disimpan 
dalam format .pdf, .xls, .doc, .rtf atau 
.html, TimeTec TA menyediakan itu se-
mua!

Akses Data dari Mana Saja
Dengan aplikasi seluler, TimeTec Mo-
bile, Anda bisa masuk, memeriksa riwa-
yat kehadiran, dan membuat laporan, 
semuanya bisa dilakukan saat sedang 
di perjalanan!

Penyimpanan Data Aman
TimeTec TA berjalan di platform Ama-
zon EC2 dan menggunakan volume 
penyimpanan level blok dengan Ama-
zon Elastic Block Store (Amazon EBS) 
yang memastikan keselamatan, kea-
manan dan keandalan data Anda yang 
tersimpan.

* Lihat timeteccloud.com/pricing.php untuk rincian harga.

FITUR-FITUR UTAMA TIMETEC TA

• PENGELOLAAN TERMINAL

Pengaturan Terminal Pengelompokan Terminal

Bisa dengan mudah mengatur beberapa terminal dari 
satu sistem terpusat.

Mengelompokkan terminal untuk memudahkan 
pengelolaan dan rujukan.

Pengelolaan Data Mentah Terminal

Memungkinkan untuk memeriksa, melacak atau mengek-
spor data mentah terminal.

Profil Pengguna Informasi Pengguna

Menyediakan antarmuka pengguna yang mudah untuk 
mengelola ribuan rincian profil pengguna.

Pengelolaan pengguna, pekerjaan dan informasi sistem, 
seperti cabang ID pekerjaan, nama pengguna login, 
status akun, dsb.

Hak Akses Pengguna

Memungkinkan penetapan administrator, asisten, opera-
tor dan level karyawan untuk mengakses sistem.

Lembar Kehadiran Jadual Jam Kerja

Catatan kehadiran bisa diedit dan dilihat oleh pengguna 
dan administrator yang berwenang.

Menyediakan jadual jam kerja harian, mingguan, dan flek-
sibel untuk mendukung pengaturan shift normal, lembur 
dan beberapa shift.

Jadual Tugas

Dapat mengatur satu atau sekelompok jadual tugas den-
gan kalender berdasarkan antarmuka pengguna.

Laporan yang Diatur Sebelumnya Opsi Beberapa Filter

Menyediakan 31 kombinasi rincian, ringkasan, daftar 
dan laporan analisis yang diatur sebelumnya.

Opsi beberapa filter disediakan untuk memenuhi be-
ragam kebutuhan.

Laporan dapat Disimpan dalam Beragam 
Format

Buatlah laporan lalu simpan ke beragam format seperti 
pdf, xls, doc, rtf dan html untuk dicetak maupun diinte-
grasikan.

• PENGELOLAAN PENGGUNA

• ABSENSI DAN PENJADUALAN

• PELAPORAN

PERSYARATAN KLIEN MINIMUM
Web Browser IE7/Chrome 9/FireFox 3/Safari 5
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TimeTec TA adalah solusi absensi kehadiran berbasis-awan yang diran-
cang untuk membantu perusahaan mengelola tenaga kerjanya yang 
dinamis. Dengan biaya berlangganan bulanan minimal, TimeTec TA 
mengurangi biaya administratif dengan tidak adanya perhitungan kar-
tu absensi manual yang membutuhkan banyak tenaga. Disamping itu 
juga menekan biaya dukungan pemeliharaan sistem karena TimeTec 
menangani pengelolaan dan pemeliharaan sistem TimeTec TA tanpa 
bantuan pihak luar.

Solusi ini dilengkapi dengan alat penjadualan kerja yang praktis dan 
laporan absensi kehadiran, yang sangat cocok digunakan perusahaan 
besar maupun kecil guna untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja 
karyawan secara efektif. Gunakan TimeTec TA sebagai instrumen pre-
ventif untuk menangani keterlambatan, karyawan absen dan, perilaku 
kerja yang tidak produktif, semuanya dari satu solusi efektif secara on-
line, TimeTec TA.



Mengumpulkan Data, Melihat dan  
Menjadualkan
TimeTec TA memproses kumpulan data waktu secara otomatis 
kemudian menggabungkannya dengan terminal-terminal iden-
tifikasi biometrik FingerTec untuk menekan terjadinya kasus titip 
absen dan untuk mengumpulkan data waktu.

•  Memproses pengumpulan data secara otomatis, menekan terjad-
inya kesalahan, menghemat waktu pemrosesan laporan absensi & 
data penggajian, dan menekan kesalahan tak disengaja & ketidak 
jujuran di dalam sistem seperti kasus titip absen

•  Memungkinkan para karyawan mengakses data seperti jam aku-
mulasi untuk memastikan bahwa data mereka tercatat dengan 
benar

•  Menawarkan fitur-fitur pemantauan data secara waktu-nyata

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

•  Memperoleh catatan transaksi dan informasi pengguna dengan 
menggunakan teknologi PUSH dan secara otomatis memusatkan-
nya ke MySQL atau MsSQL

•  Dengan pintar menandai sifat perilaku pengguna, baik saat mas-
uk/keluar, makan siang masuk/keluar, istirahat masuk/keluar, lem-
bur, dsb meskipun pengguna tidak memasukkan kode apapun ke 
terminal

•  Mendukung hingga 999 terminal FingerTec dalam satu sistem ter-
pusat

•  Aplikasi ponsel TimeTec Mobile tersedia untuk iPhone dan An-
droid untuk pencatatan seluler dan untuk melihat data

Pemrosesan Absensi Kehadiran
TimeTec  TA fleksibel dan mudah digunakan serta mampu me-
nangani aturan-aturan absensi kehadiran yang rumit di sebagian 
besar perusahaan.

•  Sinkronkan secara otomatis waktu antara terminal dan server un-
tuk mendapatkan data masuk yang andal

•  Total perhitungan jam kerja dari gaji perjam dan gaji bulan se-
bagai rujukan untuk peraturan gaji minimum

•  Memungkinkan jadual masuk, pengaturan beberapa shift, shift 
giliran dan shift lembur yang sederhana sampai yang kompleks 
hingga 1000 jenis

•  Pengguna dapat mengatur format tabel kehadiran dan ekspor 
data mentah

•  Pengelolaan absensi kehadiran multi-kantor, pengeditan data si-
multan di beberapa cabang berbeda, misalnya, jadual tugas, pen-
gaturan oleh cabang, pengaturan zona waktu, dsb

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

•  Pengelolaan Hari Besar Berbasis Web menyederhanakan sistem 
permohonan cuti

Aplikasi TimeTec TA untuk Manajemen Tenaga Kerja

KANTOR PUSAT

 Wajah Sidik jari Kata Sandi Kartu

Terminal clock-In

Web 
clock-In

Staf melihat catatan  
kehadiran perseorangan

Manajer memantau, men-
jadualkan dan mengedit 

catatan kehadiran

Supervisor mengedit dan 
menyetujui laporan

Aturan 
absensi  
kehadiran 
berlaku 
otomatis

Laporan

Antarmuka 
dengan 
sistem pihak 
ketiga

Staf penggajian 
memeriksa dan 

memproses cek gaji

Cabang

Mengumpulkan Data Waktu

Lokasi Jauh A

Mengumpulkan Data Waktu

Lokasi Jauh B

Recopilar Los Datos de Tiempo

Beranda

Otomasi Lengkap • Informasi Kualitas Tinggi • ROI Tinggi • Melampaui Harapan

 Mengumpulkan Data Waktu Melihat & Menjadualkan  Memproses, Melaporkan & Mengedit Antarmuka Penggajian

Mobile
clock-In

 Wajah Sidik jari Kata Sandi Kartu

Terminal clock-In

Web 
clock-In

Mobile
clock-In

 Wajah Sidik jari Kata Sandi Kartu

Terminal clock-In

Web 
clock-In

Mobile
clock-In

 Wajah Sidik jari Kata Sandi Kartu

Terminal clock-In

Web 
clock-In

Mobile
clock-In

Staf melihat  
catatan  

kehadiran  
perseorangan

Manajer  
memantau, 

menjadualkan dan 
mengedit catatan 

kehadiran Manajer memantau, menjadualkan 
dan mengedit catatan kehadiran

Broadband / LAN

GPRSBroadband

Broadband

Pengelolaan Sistem & Data 
•  Menawarkan pencadangan data sistem lengkap harian yang mu-

dah dan otomatis serta pemulihan sistem lengkap yang sederha-
na

•  Basis data kompatibel ODBC yang dipilih pengguna digunakan 
untuk memenuhi persyaratan level perusahaan, misalnya MySQL

•  Mendukung beberapa level pengaturan hak pengguna

Melaporkan & Mengedit
Data kehadiran karyawan sangat penting bagi perusahaan 
karena data tersebut dapat digunakan untuk membuat laporan 
terkait guna membantu mengelola bisnis.

•  Menyediakan data waktu-nyata bagi manajer agar bisa mengakses 
informasi yang diperlukan sebelum membuat keputusan yang 
cermat

•  Tata letak laporan dapat diatur

•  Menyediakan 31 kombinasi rincian, ringkasan, daftar dan laporan 
analisis, data terminal dan data kehadiran yang diatur sebelum-
nya

•  Beberapa filter untuk memudahkan pembuatan laporan

•  Laporan dapat dibuat dalam format pdf, xls, doc, rtf

Antarmuka dengan Sistem Pihak Ketiga
TimeTec TA memiliki satu arsitektur terbuka, sehingga dapat 
mengintegrasikan informasi absensi kehadiran dengan sistem 
lama Anda
Ekspor data manual: Struktur tabel data ekspor dapat diatur ses-
uai dengan jenis bidang, panjang bidang dan urutan kolom untuk 
menyederhanakan pemrosesan data bagi pihak ketiga

Manfaat & Keuntungan TimeTec TA:
•  Pemasangannya mudah dan cepat
•  Mengurangi beban SDM, IT dan staf dukungan
•  Mendapatkan sistem yang efektif dengan investasi di muka yang 

rendah
•  Perencanaan finansial menjadi efektif karena pembayaran bu-

lanan dapat diprediksi
•  Pengelolaan beberapa cabang menjadi mudah
•  Dapat diakses melalui Internet kapan saja, dimana saja
•  Pembaharuan perangkat lunak berkala secara gratis
•  Masa operasional optimal dan keandalan sistem
•  Menekan biaya pemeliharaan dan pembaharuan TI
•  Bagi staf SDM, mengurangi kesalahan dan total waktu pemros-

esan gaji
• Mengurangi kesalahan yang disengaja (ketidak jujuran) dalam 

mengelola waktu
• Menghapus lembur tak terduga dan jam nonproduktif
•  Dukungan di seluruh dunia dari jaringan mitra global kami
•  Sangat andal dengan pengalaman selama 15 tahun di pengem-

bangan dan industri sistem absensi
•  Data aman, redundan dan sadar lingkungan


