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rëndësishëm në cdo organizatë pasi mund të përcaktojë nëse një
biznes do të jetë i suksesshëm në të ardhmen. Gjithashtu mbetet
thelbësore që sistemi të jetë i aftë ti ofroj klientit mundësinë që
informacionin që ka mbledhur dhe përpunuar t’ja ofrojë në cdo

DUKE FILLUAR
NGA - 500 LEK PËR
PUNONJËS!

kohë dhe rrethanë pavarësisht se ku klienti ndodhet. CSP ofron një
zgjidhje të plotë për sistemin e matjes së pjesëmarrjes dhe akses
kontrollit bazuar në teknologjinë cloud.
Benefitet e hostimit të sistemeve të pjesëmarrjes dhe akses
kontrollit në Cloud

✓ Sistem inovativ dhe i thjeshtë në përdorim – lejon përdoruesin që
të fokusohet në komponentë të tjerë të biznesit, pa qenë nevoja për
t’ju dedikuar pjesëmarrjes së punonjësve në punë.
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✓ Ulje e konsiderueshme e kostove nëpërmjet teknologjisë Cloud –
eleminon nevojën e blerjeve të paisjeve fizike hardware (server)
dhe mirëmbajtjen e tyre.

✓

Sistem i pavarur nga kufizimet fizike – lejon përdoruesit që të

aksesojë sistemin duke përdorur një motor kërkimi (google
chrome, opera, mozilla etj) dhe një PC ose telefon smart nga kudo
ku ndodhet në botë.

✓

Mirëmbajtje minimale e sistemi pa qenë nevoja e intervenimeve

të ndryshme

✓
✓
✓

Centralizimi i Sistemit me kosto minimale
Përdorimi eficent i resurseve
Monitorim dhe matje e performancës së sistemit në mënyrë

konstante

✓

Rritje e produktivitetit – përdorues të ndryshëm mund të

punojnë mbi të njëjtat materiale njëkohësisht
Karakteristikat kryesore
Raportim në kohë reale - Shiko kohën dhe vendin kur
punonjësi regjistron hyrjen dhe daljen në kohë reale
Identifikim i trefishtë - Teknologji e trefishtë e njohjes dhe
regjistrimit të punonjësit duke përdorur shenjën e gishtit, të
fytyrës apo dhe kodit/kartës për siguri maksimale
Skedulime oraresh - Skedulo orarin sipas kalendarit për cdo
punonjës të personalizuar
Aksesim në distancë - Monitoro online në cdo kohë dhe cdo
vend vendodhjen, pjesëmarrjen dhe cdo raportim tjetër të
nevojshëm
Aplikacion Mobile - Perdorni aplikacionin Mobile për të
lehtësuar aktivitetin dhe transparencën për cdo Punonjës dhe
Menaxher
Burime Njerëzore - Thjeshtësi dhe lehtësi në përdorim të
raporteve kaq të nevojshëm për burimet njerëzore dhe
financiare
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