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Sistemele de pontaj BiometricsRO  

VERIFICARE PREZENȚĂ NU SIMPLĂ EVIDENȚĂ 
FĂRĂ TAXE LUNARE/ANUALE OBLIGATORII 

Pontaj Online-Aplicație pontaj angajați-Sisteme de 
pontaj electronic complete 
Foi de pontaj in Excel-PDF-Word-Foaie colectivă de 
prezență 

Sistemele noastre complete se adresează firmelor mici. 

Pentru firme mai mari recomandăm ca sistemele noastre de 

pontaj să fie integrate de beneficiar cu alte sisteme specializate 

de resurse umane. 

Datele de pontaj să fie preluate din sistemul nostru de aceste 

sisteme specializate de resurse umane prin intermediul 

fișierelor XML generate de soft-ul nostru de pontaj. 

 

Cum vă ajută sistemele de pontaj BiometricsRO? 

Obiectul soluțiilor noastre este de a înlocui condica de prezență 
manuală cu un sistem automat, modern, eficient. 
Cu sistemele de pontaj BiometricsRO tot procesul de pontaj 
este automat de la preluare pontări pana la procesare. 
Nu necesită intervenția umană pentru validarea si procesarea 
pontărilor. 
Aparatul identifică automat angajații si salvează ora pontării, 
Pontările se transmit automat soft-ului de pontaj pentru 
procesare si generarea rapoartelor de prezență. 

 
Rapoarte |Foi de prezență 
Generarea foilor de prezență se face cu un singur Click. 
Alegeți dintr-o listă cu multiple rapoarte de prezență. 

https://scdtech.ro/produs/centrala-pontaj-angajati-la-distanta-telemunca/
https://scdtech.ro/produs/aplicatie-pontaj-telemunca-bio-pontaj-online-pro/
https://scdtech.ro/produs/aplicatie-pontaj-telemunca-bio-pontaj-online-pro/
https://scdtech.ro/produs/aplicatie-pontaj-telemunca-bio-pontaj-online-pro/
https://scdtech.ro/produs/aplicatie-pontaj-telemunca-bio-pontaj-online-pro/
https://scdtech.ro/
https://scdtech.ro/produs/soft-de-pontaj-electronic-romanesc-pentru-firme-mici-si-medii-bio-matrix-micro/#foi-prezenta
https://scdtech.ro/produs/soft-de-pontaj-electronic-romanesc-pentru-firme-mici-si-medii-bio-matrix-micro/#foi-prezenta
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Aceste fișe de prezență sunt conforme cu legislația română. 
Rapoartele pot fi in Excel-PDF-Word sau XML. 

 
 
Care sunt beneficiile? 
Reducerea costurilor. Conform unor studii, un sistem de 
pontaj automat: 
-crește productivitatea angajaților cu 10-15% 
-reduce erorile umane în calcularea timpului lucrat 
-elimină pontările fictive 
-reduce costurile administrative cu 5-10% 
-poate salva 15% din timpul persoanelor care tin evidenta 
prezentei angajaților 
Siguranța pontărilor. Fraudarea timpului lucrat este o 
practica comuna in toata lumea. 
Chiar daca cei mai mulți angajați sunt corecți, se găsesc destui 
care să profite de slăbiciunile sistemului de pontaj. 
Aceste practici nu doar ca afectează veniturile companiei direct, 
dar afectează si atmosfera de lucru. 
Lipsa armoniei dintre angajați, angajatori, duce la scăderea 
productivității. 
Securitate. Datele confidențiale nu se afla in Cloud, pe un 
oarecare server la care nu știți cine are acces. 
Datele angajaților, datele confidențiale se afla pe calculatorul 
sau server-ul dvs., in Firma dvs. 
 
Timpul efectiv lucrat in soft-ul de salarizare. 
Integrare cu programe de salarizare.  
Sistemul poate exporta datele pe baza cărora se pot calcula 
salariile în format universal XML, ușor de preluat de către orice 
program de calcul al salariilor. 
 
Pontaj de oriunde: sediu firma-de pe teren-lucru de 
acasă-șoferi-agenți de vânzări 
Opțional, acest sistem poate fi integrat cu alte aparate sau 
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sisteme care va pot ajuta. 
De exemplu, aparatele de pontaj împreună cu centrala de 
pontaj de la distanta si aplicația de pontaj Bio-Pontaj Online 
PRO asigura verificarea prezentei tuturor angajaților, la sediu, 
pe teren, care lucrează de la domiciliu. 
Telemuncă-Lucru de la domiciliu - pentru angajații care 
lucrează de la domiciliu in regim de telemuncă puteți utiliza 
aplicația de pontaj Bio-Pontaj Online PRO 
Pontaj de la distanță - pontaj cu apel telefonic-SMS-Email-
aplicație de pontaj cu Centrala de pontaj de la distanta 
Pontaj cu GPS pentru angajații care lucrează pe teren, șoferi 
cu aplicația de pontaj online Bio-Pontaj Online PRO 
Locații multiple – sistemul poate administra si centraliza 
datele de pontaj din mai multe locații aflate oriunde in tara sau 
in lume cu soft-ul de pontaj Bio-Matrix Micro 

Pentru Sistemele complete de Pontaj Control acces 
BiometricsRO apăsați CLICK 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Telemunca
https://scdtech.ro/produs/aplicatie-pontaj-telemunca-bio-pontaj-online-pro/
https://scdtech.ro/produs/centrala-de-pontaj-de-la-distanta-telemunca-pontaj-cu-apel-telefonic-sms-email-soft-de-pontaj-romanescrapoarte-esentiale-excel-pdf-scd-cpd-21-1/
https://scdtech.ro/produs/aplicatie-pontaj-telemunca-bio-pontaj-online-pro/
https://scdtech.ro/produs/soft-pontaj-romanesc-rapoarte-excel-pdfpontaj-electronic/
https://scdtech.ro/categorie-produs/sisteme-complete-de-pontaj-electronic-control-acces-soft-pontaj-rapoarte-uzuale-excel-pdf-word/

