O relógio de ponto tudo-em-um
para empresas até 100 funcionários
Solução completa de gestão de assiduidade dirigida às empresas até 100 funcionários
Com o Time Box, tem ao seu dispor uma solução chave-na-mão:
> Solução utilizada por mais de 5000 empresas em todo o mundo
> Pack completo que inclui relógio de ponto, cartões e software de gestão de assiduidade
> De fácil utilização pelos colaboradores

Monitorização automática das marcações
A solução Time Box permite simplificar a monitorização dos tempos de trabalho dos seus funcionários:
> Cálculo do tempo de trabalho efetivo e das horas complementares (horas-extra, horas noturnas, etc.)
> Gestão de feriados e de pausas
> Monitorização de anomalias e esquecimentos de marcação

Controlo dos tempos de trabalho em tempo real
Com o pack Time Box, a preparação das folhas de salários é muito mais simples:
> Introdução de eventos e comentários (ausências, doenças,etc.)
> Acesso às marcações individuais ou agrupadas num único ecrã
> Edição periódica das marcações, balanço e exportação dos totais para Excel®

Packs adaptados a todas as necessidades
Qualquer que seja o seu setor de atividade, existe um pack Time Box que vai ao encontro das suas necessidades.

Relógio de ponto biométrico Time Box X4
Meio de marcação: Impressão digital ou cartão RFID
Recuperação de marcações: Rede, wi-fi ou chave USB
Ecrã: Tátil
Dimensões: L 120 A 180 P 30 mm

Relógio de ponto de proximidade Time Box X4
Meio de marcação: Cartão proximidade
Recuperação de marcações: Rede, wi-fi ou chave USB
Ecrã: Tátil
Dimensões: L 120 A 180 P 30 mm

Relógio de ponto Time Box X1
Meio de marcação: Cartão RFID
Recuperação de marcações: Chave USB
Ecrã: Alfanumérico
Dimensões: L 151 A 118 P 46 mm
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