
gestió i control de 
presència, accessos 

i producció



Syscontrol és un programa de control de presència i producció, amb una evolució contínua i preparada per adap-
tar-se a les necessitats empresarials de control de temps, proporcionant una perspectiva global i un control integral 
de l’activitat dins la seva empresa.

Disposa d’una gran flexibilitat, facilitat, fiabilitat i rapidesa, per portar la gestió de control de presència i producció 
dels seus operaris.

Conté totes les prestacions necessàries per a la gestió d’operaris (calendaris, horaris, fixades i enllaç amb la produc-
ció), així com el control d’hores per ordre de treball, absències, baixes i hores extres amb la liquidació corresponent.

El programa està dissenyat per enllaçar amb altres gestions estàndards de System de tal manera que s’aconsegueix 
una integració total entre tots els seus programes.

La seva facilitat d’ús, es demostra a partir de les pantalles intuïtives, amb un disseny pràctic, atractiu i amb un siste-
ma d’ajudes visuals interactives amb l’usuari, que fan que la gestió es converteixi en una eina potent, àgil i senzilla 
d’utilitzar. És un programa que és multiempresa i multiidoma. 

La manera més pràctica i senzilla de 
controlar la presència de la seva empresa

OPERARIS
* Assignació de permisos personalitzables als usuaris 
que han d’accedir i/o treballar amb la gestió de Sys-
control.

* Ampli manteniment d’operaris per definir dades 
professionals, salarials, contractuals incidències/in-
centius.

* Possibilitat de personalitzar el calendari de cada 
operari.

* Agrupció d’operaris per categories.

ESTADÍSTIQUES I LLISTATS

* Llistats estadístics de tipus de fitxades (treballs exter-
ns, absències particulars, baixes).

* Llistat oficial del Registre diari de jornada.

* Control de presències, puntalitats, absentisme, noc-
turnitat, pèrdua d’hores.

* Consulta / Liquidació hores extres.



FITXADES
* Les entrades i sortides dels operaris es poden in-
troduir mitjançant biometria dactilar, reconeixament 
facial o targetes personalitzades (magnètiques o de 
proximitat) i també amb codi de barres. Permet fitxar 
des de diferents llocs locals o remots.

* Definició de tipus de fitxades, agrupades en feines 
externes, absències recuperables, absencies no recu-
perables.

* Entrada manual i/o modificació de fitxades.

* Visualització de les fitxades per empreses i catego-
ries.

CALENDARI I HORARI

* Disposa d’un calendari general per a l’empresa 
amb possibilitat d’adaptar-lo a grups o fins i tot per 
a cada operari. També és possible definir un nombre 
il·limitat d’horaris per operari (els quals estan diferen-
ciats per colors).

* Hi ha diferents tipus d’horaris: els fixes (amb una 
hora d’inici i una hora de final amb possibilitat de 
controlar el temps de pausa) i els variables (no im-
porta l’hora d’inici i final, sinó les hores treballades).

* Permet establir una política de personalitzacions i 
toleràncies mitjançant la qual, es pot realitzar un con-
trol de temps per tolerar o personalitzar els retards i 
incentivar les permanències dels operaris.

* Es disposa d’un valor “Variació aleatòria” per poder 
indicar una variació en l’hora d’entrada i sortida dins 
d’aquest valor. 

CONTROL DE SITUACIÓ 
DELS OPERARIS

* Syscontrol permet tenir constància dels moviments 
cronològics dels operaris, mitjançant una pantalla 
molt comprensible, que permetrà visualitzar la situa-
ció i l’activitat que desenvolupa cada treballador.



CONTROL FITXADES 
REMOTES - SYSTIMES

* Sistema de fitxades remotes des de un dispositiu mò-
bil.

* Enllaç amb la gestió de SYSCONTROL. 

* L’aplicació és de tipus PWA (descarregable des de 
pàgina web).

*  Incorpora geolocalització en el moment d’efectuar 
la fitxada.

* Permet diferents tipus de fitxades (bancs, metge, fes-
tes, absències particulars, etc.) personalitzable.



Software estàndard i a mida
Gestions empresarials modulars (CRM + ERP)
TPV: Restaurants, comerços, forns de pa, peixateries, etc.

* Control de presència  * Hotels
* Multicines   * Clubs esportius
* Fàbriques d’embotits  * Sales d’especejament
* Gestió de finques  * Gestió de majoristes  
* Gestió de càmpings  * Gestió de nàutiques
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info@systembcn.com


