Najboljša skupaj
Kontrola pristopa + registracija delovnega časa



O Špici

Globalna rešitev, prilagojena lokalnemu okolju
Rešitev Time&Space je na voljo v 15 jezikih ter podpira latinico,
cirilico in arabsko pisavo. Špicina mreža usposobljenih in
certificiranih predstavnikov v Evropi, na Bližnjem vzhodu ter
v Afriki ponuja visoko kvalitetne storitve v lokalnih jezikih.

Več kot 1.000.000 uporabnikov v 30 državah
Kvalitetno kontrolo pristopa in dobro rešitev za upravljanje
delovne sile odlikuje predvsem zanesljivost. Time&Space se
ponaša z več kot 2.500 aktivnimi sistemi v 30 državah.

Strokovne storitve skozi celoten življenjski ciklus
Špica in certificirani ponudniki rešitve Time&Space zagotavljajo
popoln obseg profesionalnih storitev, ki vključujejo svetovanje,
načrtovanje, razvoj, integracijo, podporo in vzdrževanje.

Celovita in popolnoma integrirana rešitev
Enostavna integracija modularne in celovite rešitve za upravljanje
delovnega časa in kontrole pristopa Time&Space izpolnjuje
zahteve več kot milijona uporabnikov iz različnih sektorjev.

30 let izkušenj in znanje več kot
100 strokovnjakov
Špica se je iz majhnega razvojnega spin-off podjetja razvila v
skupino podjetij, ki so prisotna v šestih državah JV Evrope.

Kontrola pristopa
Boljše upravljanje z varnostjo
Po mnenju mnogih je največji izziv pri kontroli pristopa
obvladljivost. Mnogo sistemov za kontrolo pristopa dobro
deluje v preprostih, transparentnih in stabilnih okoljih.
Pogosto se zgodi, da po določenem času upravljanje sistema
zaradi zapletenosti pristopnih pravil in številnih izjem postane
velik izziv. Time&Space je pravi odgovor v tovrstnih situacijah.

Vstopite pametno

Vpogled takoj

Uporabnike in administratorje lahko določite v
skladu s strukturo vaše organizacije. Pristopne
pravice in urnike uporabnikov obvladujete
preko pristopnih profilov. Pristopne točke
obvladujte z uporabo območij. Pravice dostopa
natančno uskladite z urniki in koledarji.
Upravljanje kompleksnih pravic za dostopanje
bo odslej enostavno.

Vizualni opomniki na tlorisih lokacij bodo
poskrbeli, da boste imeli situacijo pod
nadzorom prav v vsakem trenutku. Sami boste
določili prioritete in izjeme. Čas zaznavanja
in odziva lahko zmanjšate z boljšo integracijo
alarmov in video nadzora. Čas odkrivanja in
razumevanja incidentov bo tako krajši.

Zone Access inteligentni krmilniki so
popolnoma prilagojeni programski opremi
Time&Space in predstavljajo ugodno rešitev
kontrole pristopa v vseh situacijah, ne glede na
število in razporeditev vrat v sistemu.

Time&Space omogoča globoko integracijo z
vodilno programsko opremo za video nadzor
Milestone XProtect, ki podpira kamere vseh
glavnih proizvajalcev. Podpora za druge
sisteme video nadzora je na voljo po naročilu.

Hitro iskanje

Ne spreglejte ničesar

Vse naj bo zabeleženo in registrirano.
Napredno iskanje dogodkov omogoča hitro
preiskovanje in razrešitev incidentov. Poiščite
video posnetek, ki je povezan s pristopnim
dogodkom in obratno. Revizijska sled
dogodkov vam bo rezultate ponudila takoj.

Obiskovalci so pogosto najšibkejši člen pri
organizaciji varnosti. Prav vsakdo, vključno z
obiskovalci, mora uporabljati kartico. Izjem
ni. Time&Space omogoča napreden nadzor
obiskovalcev in ustreže potrebam recepcij tudi
v najbolj zahtevnih organizacijah.

Time&Space podpira biometrične čitalce
za kontrolo pristopa proizvajalca Idemia.
Podpora za druge znamke je na voljo po
naročilu.

Time&Space omogoča povezavo z brezžičnimi
ključavnicami Aperio proizvajalca ASSA ABLOY.

Registracija delovnega časa
Lahkotna kompleksnost
Upravljanje delovnega časa zna biti težavno zlasti za velike organizacije s
kompleksno strukturo, kjer so pravila za delovni čas in štetje ur obsežna
in zapletena. Time&Space je idealna rešitev za takšne sisteme, saj
prinaša bogate podatkovne strukture, natančne parametre usklajevanja,
avtomatične urnike, dinamične delovne sheme, panoramsko vizualizacijo
podatkov ter vgrajen potek odobritev.

Beležimo vse in povsod

Upravljajte kjerkoli

Kadri so najpomembnejše delovno sredstvo,
stroški dela pa največji strošek. Zato vsaka ura in
minuta štejeta. Aplikacija za pametne telefone
Spica Mobile Time vašim zaposlenim omogoča,
da se prijavijo in odjavijo, tudi kadar dela ne
opravljajo na običajni lokaciji. Aplikacijo lahko
prenesete brezplačno, na voljo pa je tako za
Android kot za iOS.

Večino nalog pri upravljanju delovnega časa
lahko opravite preko spleta, kar pomeni, da
za urejanje vsakodnevnih administrativnih
opravil potrebujete le brskalnik. Preprostejše
naloge lahko urejate tudi preko aplikacije na
mobilnem telefonu. Če želite, lahko prisotnost
zaposlenih preverjate tudi na žičnici med
smučanjem.

Registracijski terminal MATT omogoča manjšim
dislociranim enotam stroškovno učinkovit način
kartične registracije z NFC. Špica zagotavlja
doživljenjsko oddaljeno podporo, strošek katere
je vključen v enkratni nakupni znesek.

Zone Touch je kompakten in stroškovno
učinkovit terminal za registracijo, ki smo ga na
Špici namensko razvili za popolnoma usklajeno
delovanje s programsko opremo Time&Space.

Popolna vključenost

Naprej z integracijo

Preko spleta in mobilnih telefonov so zaposleni
neposredno vključeni v proces upravljanja
delovnega časa. Imajo vpogled v podatke in
posredujejo povratne informacije, zato je manj
napak in nepojasnjenih situacij. Vodje oddelkov
lahko prevzamejo večino administracije
delovnega časa in s tem razbremenijo
kadrovsko službo.

Rešitev Time&Space je že v osnovi integrirana
s kontrolo pristopa. Za prenos podatkov v
plače skrbi specializiran modul PIF. Integracija
s kadrovsko službo in sistemi ERP je manj
predvidljiva in lahko zahteva razvoj po meri, ki
ga izvedemo z naprednimi vmesniki API. Med
številnimi integracijskimi rešitvami najdemo
tudi certificiran vmesnik za SAP.

Time&Space podpira biometrične terminale
TBS (prstni odtis na dotik ali brez), Idemia
(prstni odtis) in IrisID (biometrija šarenice).
Drugi biometrični terminali so na voljo po
naročilu.

Priporočamo uporabo čitalcev in kartic
vodilnega svetovnega proizvajalca HID. Njihova
najnovejša čitalca iClass SE in Multiclass
SE podpirata praktično vse glavne kartične
tehnologije ter tudi uporabo mobilnih
telefonov namesto kartic.
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