
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 adaptar-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 producció), 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 sistema 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.

OPERARIS:

- Assignació de permisos personalitzables als usuaris que han d’accedir i/o

treballar amb la gestió de Syscontrol. 

- Ampli manteniment d’operaris per definir dades professionals, salarials,

contractuals incidències/incentius.

- Possibilitat de personalitzar el calendari de cada operari.

- Agrupció d’operaris per categories.

SYSCONTROL: 
la manera més pràctica i senzilla de
controlar la presència de la seva empresa

CARACTERÍSTIQUES:



HORARIS:

- En funció del tipus d'empresa Syscontrol permet treballar amb dos sistemes:

1. Horaris laborals diaris, amb paràmetres de control de fraccions i toleràncies de

temps extra i de puntualitat (amb horaris fixos i horaris variables). 2. Hores per

grups de dies (molt recomanable per a restauració/hostaleria) en què es defineix

la quantitat d'hores per a un període de dies (setmanal, mensual, anual).

CALENDARIS:

- És possible crear diversos calendaris per assignar-los massivament per

empresa, per categoria o per operari.

- També és possible definir un nombre il·limitat d'horaris per operari (els quals

estan diferenciats per colors).

- Planificació de l'activitat laboral podent anotar els dies festius, dies de descans

setmanal, vacances, etc. i diferenciar-los per colors.

FITXADES:

- Les entrades i sortides dels operaris es poden introduir mitjançant biometria

dactilar, reconeixement 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 recuperables.

- Entrada manual i/o modificació de fitxades.

- Visualització de les fitxades per empreses i categories.

ESTADÍSTIQUES I LLISTATS:

- Llistats estadístics de tipus de fitxades (treballs externs, absències particulars,

baixes).

- Llistat oficial del Registre diari de jornada.

- Control de presències, puntualitats, absentisme, nocturnitat, pèrdua d’hores.

- Consulta / Liquidació hores extres.



MÒDULS:
PORTES:

- Permet controlar l'accés del personal de l'empresa a diferents parts de les

instal·lacions i també poden establir uns horaris d'accés.

CONTROL FITXATGES REMOTS -

– Sistema de fitxatges remots des d'un dispositiu mòbil.

- Enllaç amb la gestió SYSCONTROL.

- L'aplicació és de tipus PWA (descarregable des de la pàgina web).

- Incorpora geolocalització a l'hora d'efectuar el fitxatge.

- Permet diferents tipus de fitxatges (banc, metge, festes, absències particulars,

etc.) personalitzable.

SYSTIMES



Barcelona Madrid
Av. Osona s/n. 08503 Gurb.
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Tel. 938 856 490
www.systembcn.com

C/Roquetas de Mar, 29 3º A - 28033
Madrid.
Tel. 676 409 373
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https://www.facebook.com/GroupSystemSoft/
https://www.instagram.com/groupsystemsoft/
https://twitter.com/GroupSystemSoft
https://www.youtube.com/watch?v=YfQo3TMPvFQ

