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JARDUNALDIAREN ERREGISTROA
EGITEKO TRESNA

Cloud soluzioaren bidez, fitxaketak eta langileen
ordutegi kontrola modu erraz batean egin daiteke.
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JARDUNALDIA ERREGISTRATZEKO TRESNA

WEB ZERBITZUA

Web zerbitzu honek, Interneteko nabigatzailearen bidez, fitxaketak eta kontsultak egiteko

aukera ematen du. Gainera, rol sistemari esker, langile guztien fitxaketa kudeaketa eta

kontsulta egin daitezke baita ere. Aukera ezin hobea da enpresa bateko langileek bulegoan

bertan ordenagailu ala mugikor gailu bidez egiten badute fitxaketa. Tresna honen bidez,

gainera, artxiboak deskargatu daitezke, baita kalkulu orriak ere, horrela, datuak kanpo

tresnetan tratatu daitezke.

Nola funtzionatzen du?
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JARDUNALDIA ERREGISTRATZEKO TRESNA

Zer eskaintzen dizu?

✓ Langile bakoitzaren eguneroko, hilabeteko, eta urteko lanorduetako erregistro kontrola, baita oporrena ere.

✓ Fitxaketa mota ezberdinen erregistroa (irteera/sarrera, huts egiteak, mediku irteerak). 

✓ Bere lanpostuan beti egoten ez diren langileentzako geolokalizazio fitxaketa. 

✓ Kokapen ezagunak egiaztatzea.

✓ Oporren eta baimen mota ezberdinen kudeaketa

✓ Egutegi ezberdinak kudeatzeko eta esleitzeko aukera.

✓ Eskaeren kudeaketa eta oporren kontingentea.

✓ 4 urtez informazio bilketa. 
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JARDUNALDIA ERREGISTRATZEKO TRESNA

Zer eskaintzen dizu?

✓ Txartelarik gabe,  irakurgailu gabe eta instalaziorik gabe.

✓ Web nabigatzailearen bidez sartzea. Interneteko konexioa behar du soilik. 

✓ Enpresa erabiltzailera egokitutako irudi korporatibo pertsonalizatua. 

✓ Gaztelaniaz eta euskaraz eskuragarri.

✓ SAP-en bidez integratu daiteke APP-a erabiliz.    Aukera honen gaineko informazio gehiago

*La integración de esta herramienta con otros ERPs se valorará en cada caso.

https://orekait.com/wp-content/uploads/2019/03/Produktuaren-fitxa-Ordutegi-kontrola.pdf
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INFORMA ZAITEZ HEMEN

orekait@orekait.com

Eta tresnaren demostrazioa eskatu.

mailto:orekait@orekait.com

