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 תמונה מספקים Smartphone -ה באמצעות Synerion של הדיווח פתרונות

 של עבודה וסידור משימות, היעדרות, נוכחות אודות ומדויקת מהימנה

 .משרד עובדי גם כמו, שטח עובדי של, מבוזרים באתרים עובדים

 דיווחי את ולנהל לקבל לכם מאפשרת Synerion Mobile Pro אפליקציית

 החכמים הטלפונים באמצעות אנשיכם של והמשימות ההיעדרות, הנוכחות

 סידור וממערכת הנוכחות ממערכת נתונים בפניהם ולהציג, שברשותם

 או iOS (iPhone) הפעלה במערכת מדובר אם בין ,Synerion של העבודה

 תלות ללא, מיוחדות בתשתיות צורך ללא, זאת כל. אנדרואיד הפעלה מערכת

 .מהאתרים אחד בכל ותוכנה חומרה והתקנת כישהר וללא הסלולר בספק

Synerion Mobile Pro מאפשרת: 

 מיקום זיהוי תוך העבודה סיום/תחילת – מיקום מבוסס עובדים נוכחות דיווח 
 רשימת י"עפ וזאת, הדיוק רמת של הטווח והצגת הדיווח מסירת בעת העובד
  מורשה., כולל אפשרות לחסימת דיווח מאתר בלתי מורשים אתרים

 כמו, המשימה ביצוע סיום עם או בתחילת, אמת בזמן משימות ביצוע דיווח 

 בדיעבד עדכון אפשרות גם

 ניצול, הנוכחית בשנה זכאות נתוני הכוללת העובד של חופשה יתרת תצוגת 
  ועוד חופשה יתרת, שנתי

 מהמנהל דחייה/אישור וקבלת היעדרות בקשת משלוח – היעדרות בקשות 

 יום בכל העובד של וההיעדרויות הנוכחות נתוני - הנוכחות גיליון תצוגת 
 הוספת/  עריכת אפשרות כולל, קודמת בתקופה או הנוכחית בתקופה

 ועוד  היעדרות/נוכחות

 העובד של העבודה סידור תצוגת 

 צרופות להוספת אפשרות כולל, רטרואקטיבי באופן גם - הוצאות דוח הגשת 

 והערות

 בין מהיר קשר ליצירת הארגון עובדי של קשר פרטי – ארגוני טלפונים ספר 
      .שלכם האנשים

 :Smartphone -ה באמצעות הדיווח יתרונות

 גם ומהימן מדויק משימות /נוכחות דיווח 
 זיהוי תוך, שטח ומעובדי מבוזרים מאתרים

  הדיווח מיקום

 מערכת עם מלא סינכרון Synerion Direct  

 החופשות מאזן אודות לעובד מלאה תמונה 
 היעדרות/הנוכחות גיליון של תצוגה, שלו

 שלו העבודה וסידור

 לנוכחות בהתאם לעובד מדויק תשלום 
  בפועל

 ותוכנה חומרה בתשתיות השקעה ללא 
  ייעודיות

 סלולר בספק תלות ללא 

 משתמשים מספר פי על תשלום  

 אדמיניסטרטיביים במשאבים חסכון 
 וצמצום הנתונים ועדכון לאיסוף הנדרשים

  הנוכחות למערכת ידנית הקלדה טעויות

 וממונים מנהלים של ובקרה שליטה 
 של ומקיפה מרכזית תמונה באמצעות

  העובדים נוכחות

 וידידותי פשוט תפעול  

 במשרדי נוכחות לשעוני גם יעילה חלופה 
 הארגון

 ניירת ללא, ירוק ארגון. 
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 תכונות עיקריות

 ה באמצעות מועברים הנוכחות דיווחי- Smartphoneמסירת בעת העובד מיקום זיהוי , תוך 

 . מורשים אתרים רשימת י"עפ וזאת הדיוק רמת של הטווח והצגת הדיווח

 או נחסם בהתאם בקרה לצרכי חריג כדיווח מסומן המוגדר לטווח מחוץ שנקלט דיווח ,

 .להחלטת הארגון

 מותאמת הדיווח שעת. הארגון פועל בו הזמן באזור השעה י"עפ מתבצע הדיווח שעת רישום 

 .המקומי הזמן י"עפ ייקלט ל"מחו שדיווח כך, הדיווח בעת הזמן לאזור

 ממנו המיקום את תציג הדיווח על לחיצה. הנוכחי בתאריך שלו הדיווחים כל של לעובד תצוגה 

 .מפה גבי על לתצוגה אופציה עם, קואורדינאטות י"עפ הדיווח בוצע

דיווח נוכחות 
 מבוסס מיקום

 בקשת היעדרות* מהמנהל דחייה/אישור וקבלת היעדרות בקשת משלוח 

 ויתרת שנתי ניצול, הנוכחית בשנה הזכאות: שלו החופשה מאזן נתוני אודות לעובד תצוגה 

 . חופשה

 המכסה ואת שעברה השנה של החופשה מאזן את גם תראה נתונים של מורחבת תצוגה 

 .הנוכחית בשנה

תצוגת יתרות 
 חופשה *

 של הנוכחות מערכת מתוך בנתונים וצפייה העובד של הנוכחות גיליון תצוגת Synerion – 

 . קודמת ותקופה נוכחית תקופה

 רגילות שעות, שגויים סימון כולל, שלו וההיעדרויות הנוכחות נתוני את לראות יכול העובד ,

 קודמת בתקופה או הנוכחית בתקופה יום בכל חוסר ושעות נוספות שעות

 היעדרות/נוכחות הוספת/עריכת אפשרות. 

תצוגת גיליון 
 נוכחות *

 עדכון אפשרות גם כמו, המשימה סיום עם או בתחילת, אמת בזמן משימות ביצוע דיווח 

 בדיעבד

 בארגון המקובל הדיווח אופן י"עפ משימות דיווח 

 ערכים חיפוש יכולת כולל, בשימוש אחרונים ערכים י"עפ או מלאות רשימות תצוגת  

 דיווח ושעת מיקום זיהוי. 

דיווח ביצוע 
 משימות **

 תצוגת סידור  מתוכננות שעות  - העובד של העבודה סידור תצוגת
 עבודה ***

 רטרואקטיבי באופן גם לשכר ונלוות הוצאות דיווחי העברת 

 והערות חשבוניות צירוף 

 ביום נוכחות בדיקת, יומית הוצאה תקרת) להחזר לזכאות הארגון הגדרות פי על חישוב 

 (ועוד הדיווח

 המנהל אישור לאחר לשכר אוטומטית העברה. 

הגשת דוח 
 הוצאות

 ספר טלפונים  .הארגון עובדי כל של הקשר פרטי
 ארגוני

 הפעלה  במערכת תמיכהiOS (iPhone)  אנדרואיד הפעלה ובמערכת . 

 של הענן טכנולוגיית Microsoft הדו הנתונים ולהעברת המערכת לניהול תשתית מהווה-

 .הארגוניים לשרתים החכמים הטלפונים בין כיוונית

 מיוחדות בתשתיות צורך ללא. 

 הסלולר בספק תלות ללא. 

 בשטח מאתרים אחד בכל ותוכנה חומרה והתקנת רכישה ללא. 

 כללי

 

 
 sy.info@synerion.com      |www.synerion.com|      03-5682222 לפרטים נוספים: 

    

 .Synerion Directסינכרון מלא עם מערכת * 
  . Synerion** יכולות אלה מותנות באינטגרציה למערכת תמחיר משימות של 

 .Synerion*** יכולת זו מותנית באינטגרציה למערכת סידור העבודה של 


