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Outside Works
Solució de control horari per al personal desplaçat.

Outside Works és una eina ideal per a empreses que tenen personal desplaçat, fent la
seva feina fora de l’oficina (tècnics, comercials, treballadors temporals, etc.), i han de
registrar el temps treballat durant la jornada laboral.

REQUERIMENTS



Indicar quan i on comença i acaba el treball computable dels treballadors.



Tots els marcatges es registren amb la localització si està activada.



Permet registrar amb el marcatge motius d’absència específics com visita al metge,
exàmens, indisposició, curs, avaria transport, etc.



Els marcatges s’envien a l’instant al programari de control horari (netTime5 o
SPECManager4).



Mostra el calendari laboral assignat.



Mostra la relació dels marcatges que s’han fet.



Mostra comptadors sincronitzats amb el programari de control horari (netTime5 o
SPECManager4).



Pot utilitzar sistemes biomètrics d’empremta o facial per iniciar i marcar.

Mòbils:
 Android – 4.4 o superior.
 IOS – 11 o superior.

Ubicació:
 Aproximada (basada en
xarxa).
 Precisa (basada en xarxa i
GPS).

Programari compatible:
 netTime 5.03
 SPECManager4.3
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Funcionalitats

Marcar
Indicar quan, on i quina activitat voleu iniciar
o finalitzar. Es pot activar la localització del
dispositiu mòbil i surt reflectit al marcatge.

Calendari
Mostra el calendari laboral que té assignat
l’usuari. Es poden veure les jornades i els
festius, els dies que s’ha fitxat amb incidència
i els que els hi falten marcatges.

Estat actual
Detall de l’últim marcatge i dels valors dels
comptadors actualitzats.

Marcatges
Mostra tots els marcatges que ha fet l’usuari
des del dispositiu mòbil i des dels terminals
de control.
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