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Outside Works
Solução de controlo horário para pessoal deslocado

Outside Works - É uma ferramenta desenvolvida a pensar nas empresas que têm
colaboradores deslocados. Destina-se a técnicos, comerciais, empregados temporários,
etc., que realizam as suas tarefas fora do escritório mas que devem registar o tempo
trabalhado durante a jornada laboral.

REQUISITOS



Indica quando e onde se inicia e termina o trabalho de cada colaborador.



Todas as marcações (picagens) são registadas com a respetiva localização.



Permite registar na marcação, eventos específicos como visita ao médico, exames,
formação, avaria do transporte, etc.



As marcações são enviadas no instante para o software de controlo horário.
(netTime5 ou SPECManager4).



Permite visualizar o calendário laboral atribuído.



Apresenta a relação das marcações realizadas.



Apresenta os contadores sincronizados com o software de controlo horário
(netTime5 ou SPECManager4).

Smartphones:
 Android – 4.0 ou superior.
 IOS – 7.1 ou superior.

Localização:
 Aproximada (baseada em
rede).
 Precisa (baseada em rede e
GPS).

Software:
 netTime 5.03
 SPECManager4.3
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Funcionalidades

Marcar
Indica quando, onde e que atividade pretende
iniciar ou finalizar. Se necessita ativar a
localização do dispositivo móvel.

Calendario
Mostra o calendário laboral que tem atribuído
ao

colaborador.

Pode-se

visualizar

as

jornadas e folgas, os dias em que se marcou
com incidência e aqueles em que faltaram
marcações.

Estado atual
Detalhe da última marcação e valores
atualizados dos contadores.

Marcações
Mostra

todas

as

marcações

que

o

colaborador efetuou no dispositivo móvel e
nos terminais de ponto.
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