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Home
O software time.track é um sistema de gestão de
assiduidade

de

fácil

aprendizagem,

intuitivo,

muito

completo, e sempre em evolução para ir de encontro às
novas necessidades dos nossos clientes.
A solução time.track inclui uma aplicação Windows que
permite toda a gestão de utilização., entre as quais:
Registo de ponto; Gestão da assiduidade e Gestão de
plano de férias.
Dispõe de um conjunto de funcionalidades que lhe
permitem fazer a gestão da assiduidade. É fazendo uso
desta aplicação que podem ser controladas e configuradas
todas a funcionalidades do software e hardware. Algumas
destas funcionalidades estão, também, disponíveis via
Web.
As principais caraterísticas do time.track são:
·

Controlo da assiduidade (registo e tratamento) de uma grande quantidade
utilizadores;

·

Permite combinar vários tipos de autenticação (RFID, biométrico, PIN, etc.);

·

A gestão de horários e turnos é totalmente personalizável por vários vetores;

·

Cálculo automático de horas extraordinárias;

·

Gestão de férias e Faltas;

·

Obtenção de relatórios sobre todas as atividades relacionadas com a gestão de
assiduidade: horas extraordinárias, faltas, férias e atrasos;

·

Possibilidade de criação de relatórios à medida, através de um assistente de
criação de relatórios intuitivo;

·

Possibilidade de

integração

com

software

de

recursos

humanos

e

processamento de salários;
·

Atualização da aplicação via Web;

Disponibilização e atualização de ferramentas (determinação automática de códigos
postais, feriados nacionais e municipais, etc) via Web.
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time.track Portal
As empresas, de uma forma geral, sentem a necessidade de aferir a pontualidade e
efetuar o controlo e gestão de assiduidade dos seus colaboradores. O time.track dá
resposta a esta necessidade recorrendo às tecnologias RFID, biométrica e/ou outra
tecnologia de autenticaçãoo, em conjunto ou em separado, sendo uma solução robusta e
que responde às necessidades das empresas.

Com a solução time.track, pretende-se ultrapassar variadíssimos problemas e lacunas
de gestão de Recursos Humanos existentes em muitas organizações e instituições.

Existem determinadas funcionalidades que só podem ser disponibilizadas
determinados tipos de utilizador, sendo eles dividídos em diferentes níveis de acesso:

a

· Nível 1 - Administrador;
· Nível 2 - Gestor RH (Recursos Humanos);
· Nível 3 - Gestor;
· Nível 4 - Funcionário.

Para consultar as permissões de cada nível de acesso, por favor clique aqui.

2.1

Níveis de acesso
Existem determinadas funcionalidades que só podem ser disponibilizadas
determinados tipos de utilizador, sendo eles dividídos em 4 níveis de acesso:

a

Nível 1 - Administrador
Os funcionários que tiverem permissões de Administrador, terão a possibilidade de
gerir todas as funcionalidades disponibilizadas.
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Nível 2 - Gestor RH (Recursos Humanos)
Os funcionários que tiverem permissões de Gestor RH, terão a possibilidade de gerir
menos funcionalidades do que o Administrador, tais como:
· Lista de contactos

· Relatório Resumo Diário

· Lista de funcionários

· Relatório Resumo Funcionários

· Sincronização de Terminais

· Relatório Resumo Atraso

· Listagem de Movimentos

· Relatório Funcionários

· Editar movimentos

· Relatório Detalhes Funcionários

· Resumo Diário

· Relatório Escala Semanal

· Resumo Mensal

· Relatório Escala Mensal

· Aprovar Movimentos Manuais

· Relatório Escala Anual

· Histórico dos Pedidos

· Relatório Ausência

· Excepções

· Relatório Férias

· Adicionar Plano de Trabalho

· Relatório Dias Trabalho

· Alterações no Plano de Trabalho

· Relatório Horas Trabalho

· Marcação de Férias

· Relatório Trabalho Semanal

· Consultar Férias

· Relatório Resumo Mensal

· Validar Férias

· Relatório Faltas e Exceções

· Listagem Ausências

· Relatório Resumo Horas Extra

Nível 3 - Gestor
Os funcionários que tiverem permissões de Gestor, terão a possibilidade de gerir
menos funcionalidades do que o Administrador e do que o Gestor RH, tais como:
· Lista de contactos
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· Lista de funcionários

· Marcação de Férias

· Listagem de Movimentos

· Consultar Férias

· Editar movimentos

· Validar Férias

· Resumo Diário

· Listagem Ausências

· Resumo Mensal
· Aprovar Movimentos Manuais
· Histórico dos Pedidos
· Excepções
· Adicionar Plano de Trabalho

Nível 4 - Funcionário
Os funcionários que tiverem permissões de Funcionário, terão a possibilidade de gerir
menos funcionalidades do que o Administrador, Gestor RH e Gestor, tais como:
· Lista de contactos
· Listagem de Movimentos
· Editar movimentos
· Resumo Diário
· Marcação de Férias
· Validar Férias
· Listagem Ausências

© 2020 Logicpulse

7

2.2

Autenticação
Ao iniciar a aplicação o utilizador tem de efectuar a sua autenticação. Neste ecrã o
utilizador insere o nome do utilizador, a respetiva senha e o ID da base de dados de
forma a aceder à aplicação.

2.3

Início
A janela principal da aplicação permite que o utilizador visualize todos os movimentos
realizados pelos funcionários, entradas e saídas.
Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de analisar várias informações muito
rapidamente.

No lado esquerdo do ecrã o utilizador verá:
· A hora atual;
· Movimentos realizados dos funcionários, entradas e saídas;
· Avisos (os avisos serão filtrados por departamento. Caso o utilizador atual seja do
departamento de Informática, só serão mostrados avisos desse mesmo
departamento).
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No lado direito do ecrã o utilizador verá:
· A data atual (podendo filtrar os dados da janela com outra data, basta escolher a data);
· Um timeline que começa ao início do dia (00:00) e termina na hora atual (neste caso
é às 15:29);
Este timeline pode ser manuseado pelo utilizador, para tal basta mudar a hora de
término.
O timeline tem como objetivo atualizar os gráficos que se encontram por baixo.
· Gráfico Movimentos tem como finalidade mostrar a quantidade de funcionários que
estão a trabalhar, ausências, a faltar, em pausa (consoante o período de tempo
indicado no timeline superior);
· Gráfico Ocupação mostra na primeira linha a quantia de funcionários que estão
inseridas no sistema até ao momento (neste caso são por volta de 34 funcionários) e a
segunda linha, linha cinzenta, mostra a quantia de trabalhadores que estão ativos.
· É ainda possivel efetuar o seu registo de assiduidade nesta página, consultar Registo
Assiduidade.
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2.4

Registo Assiduidade
A janela principal da aplicação do lado esquerdo é possível selecionar o botão
permite ao utilizador efetuar o seu registo de assiduidade.

que

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de fazer: Entrada/Saída de trabalho e
Entrada/Saída de Pausa.

Caso o utilizador selecione a opção "Enviar posição" e o browser permita á aplicação
aceder aos serviços de localização, é mostrado um mapa com a localização do utilizador
e esta posição é guardada sempre que o funcionário faça o registo de assiduidade.
No Chrome por exemplo deverá escolher Permitir quando aparecer este alerta de
segurança.

NOTA: a precisão da localização depende sempre das definições do utilizador e do
equipamento utilizado.

2.5

Funcionários
No menu Funcionários encontra as seguintes escolhas possíveis:
Listagem de Contactos
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Listagem de Funcionários
Sincronização de Terminais

2.5.1

Listagem de Contactos
Na Lista de Contactos o utilizador pode obter contactos relativamente a funcionários por
todos os departamentos ou por algum em específico. Para pesquisar contactos por
departamentos basta escolher o departamento pretendido e os dados serão
atualizados.
Após definir os requisitos necessários para consultar a lista de contactos, ser-lhe-á
apresentada uma tabela com a indicação do Número, Iniciais, Nome, Telefone,
Telemóvel e E-mail do funcionário.
Poderá ainda filtrar os dados através de uma pesquisa rápida e simples que é
apresentada na primeira linha da tabela.

2.5.2

Listagem de Funcionários
No menu Lista de Funcionários o utilizador tem acesso aos funcionários e tem a
possibilidade de visualizar as informações mais relevantes destes, tais como: Número,
Nome, Cidade, Data de Nascimento e Plano Mensal.
Poderá pesquisar a lista de funcionários por departamentos, para tal basta escolher
o departamento pretendido e os dados serão atualizados.
O utilizador poderá ainda filtrar os dados através de uma pesquisa rápida e simples que é
apresentada na primeira linha da tabela.
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Editar funcionário
Para alterar qualquer informação de um determinado funcionário o utilizador
deverá:
·

Clicar no ícone

do funcionário pretendido na lista de funcionários;

·

É apresentado o formulário de edição onde o utilizador poderá realizar todas as
alterações necessárias relativamente ao funcionário selecionado;

·

Após a alteração dos dados do funcionário, para concluir e guardar o utilizador
deverá clicar em Guardar para concluir a edição.

A partir daqui o utilizador pode também, depois de selecionar um funcionário e clicar,
editar os seus dados ou até mesmo para ver o seu registo completo.
Através de um formulário simples e intuitivo o utilizador insere todos os dados relativos ao
funcionário (Dados Pessoais, Férias, Contactos, Horários e Dados Utilizador). Para
finalizar a operação pressione o botão Guardar.

Criar funcionário
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Clicando no botão Novo, é apresentado um formulário simples e intuitivo o utilizador
insere todos os dados relativos ao funcionário (Dados Pessoais, Férias, Contactos,
Horários, Métodos de Acesso e Dados Utilizador). Para finalizar a operação pressione o
botão Guardar.

Antes de criar um novo funcionário o utilizador deve criar primeiro os departamentos,
escalas mensais, competências, locais de trabalho com os nomes pretendidos.
Para criar funcionário/utilizador é necessário:
·

Introduzir nome, iniciais, data de nascimento e horas semanais de trabalho;

·

Selecionar o sexo do funcionário (masculino ou feminino);

·

Selecionar o departamento a que o funcionário pertence;

·

Selecionar a escala mensal;

·

Selecionar a competência principal do funcionário;

·

Selecionar o seu superior;

·

Selecionar o local de trabalho;

No separador Dados Pessoais, o utilizador preenche dados pessoais do utilizador tais
como nacionalidade, nº de contribuinte, nº segurança social, habilitações literárias, nº BI/

© 2020 Logicpulse

13

Cartão de cidadão, data e local de emissão e código ERP.
No separador Férias, o utilizador preenche o número de férias a que o funcionário pode
usufruir durante um ano.
Por omissão o número de férias por ano são 22 dias, caso deseje alterar este valor para
todos os colaboradores poderá fazê-lo em Configurações -> Parâmetros, no separador
“Parâmetros” e alterar o campo “Nº de Dias de Férias” e guardar.

No separador Contactos, o utilizador preenche a morada e contactos do funcionário em
questão.

No separador Horários,define-se qual o horário que o colaborador terá.
Primeiro deverá selecionar qual o horário que pretende colocar ao colaborador, em
“Escala Mensal”; selecionar as datas entre as quais pretende que o colaborador tenha
aquele horário ; clicar Novo, para acrescentar um novo horário ou clicar Atualizar para
atualizar o horário que já tinha sido atribuído ao colaborador;
Opção Remover automaticamente hora de almoço - esta opção remove as hora de
almoço completa, quer haja ou não piagens no período.
Opção Remover horas de pausa caso não haja movimentos – esta opção remove o
tempo defindo nas horas de pausa caso não haja movimentos na hora de pausa.
Nota 1: Não é permitido atribuir ao mesmo colaborador mais que um horário em
simultâneo.
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No separador Métodos de acesso, o utilizador preenche os métodos de acesso que se
podem fazer nos terminais e aplicações móveis. Na ficha do colaborador apenas são
definidos dois desses métodos: Cartão RFID e PIN (password).

No separador Dados Utilizador, o utilizador preenche os dados de acesso do funcionário,
ou seja, vai atribuir um login e respetiva senha e atribuir as permissões de acesso à
aplicação.
Tem ainda disponível uma tabela onde pode associar os departamentos a que o
funcionário terá acesso.

Após a inserção de todos os dados do funcionário, o utilizador deverá clicar em Guardar.

Gerar relatório
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Após visualizar os dados o utilizador deverá clicar num dos ícones (formato PDF ou
Excel) e visualizará algo semelhante ao que lhe é apresentado no ecrã.

2.5.3

Sincronização de Terminais
Na Sincronização de Terminais o utilizador pode sincronizar os funcionários que estão
registados na base de dados da aplicação com os terminais de registo (PIN; RFID ou
biométricos) que estão associados à aplicação.
Para registar novos terminais poderá fazê-lo em Configurações -> Terminais.
Após escolher o departamento em que estão os funcionários que pretende sincronizar,
seleccione o(s) terminais onde deseja fazer a sincronização, de seguida selecione os
funcionários na grelha e clique em Sincronizar. A sincronização será efectuada na
proxima vez que houver comunicação com o terminal.

Atenção: deve proceder à sincronização dos colaboradores sempre que se façam alterações na
sua ficha, assim poderá alterar a forma como o mesmo faz as picagens.
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2.6

Assiduidade
No menu Assiduidade encontra as seguintes escolhas possíveis:
Listagem de Movimentos

Editar Movimentos
Excepções
Resumo Diário
Resumo Mensal
Aprovar Movimentos Manuais
Histórico dos Pedidos

2.6.1

Listagem de Movimentos
Permite ao utilizador visualizar todos os movimentos realizados pelos funcionários.
Para tal, o utilizador terá de selecionar o departamento que pretende analisar (um ou
Todos) e inserir uma data de início e data de fim dos movimentos realizados e clicar
em Carregar caso não seja atualizado automaticamente.
O utilizador poderá posteriormente filtrar a tabela através dos filtros apresentados na
primeira linha da tabela.
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2.6.2

Editar Movimentos
Permite ao utilizador editar movimentos realizados pelos funcionários.
Para tal editar um movimento, o utilizador terá de selecionar o departamento que
pretende analisar (um ou Todos), selecionar o colaborador/funcionário, selecionar o
ano e o mês do movimento em questão e clicar em Consultar caso não seja atualizado
automaticamente.
Serão apresentados os movimentos realizados consoante os filtros inseridos
anteriormente.
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Validar Folha Assiduidade permite ao utilizador fechar o mês em questão para que não
sejam editados os movimentos.

Editar movimento
Para alterar qualquer informação de um determinado movimento o utilizador
deverá:
·

Efetuar duplo clique por cima do dia do movimento;

·

É apresentado o formulário de edição onde o utilizador poderá realizar todas as
alterações necessárias relativamente ao movimento selecionado;

Aquando da edição do movimento em questão, o utilizador deverá clicar em
Recalcular para que as horas de trabalho realizadas sejam recalculadas
automaticamente.

2.6.3

Excepções
Nesta janela o utilizador visualiza todas as excepções não tratadas existentes no
software.
A Consulta de Excepções mostra o Número e Nome do Colaborador, a Data, a Hora, o
Tipo de Excepção e Comentários.
Estas exceções podem ser de vários tipos, tais como: Início de Horas Extra, funcionário
não marcou saída, funcionário não marcou entrada,etc.
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Tratamento Excepções
Nesta janela o utilizador realiza o tratamento das excepções registadas nos movimentos
dos funcionários.
Para tal, terá que selecionar o empregado pretendido e a data, para poder Carregar
todas as informações necessárias.
Será divulgado ao utilizador todas as informações, tais como:
· No item Excepões mostra as picagens em falta pelo funcionário;
· No item Movimentos sugeridos mostra sugestões para resolver as picagens em falta;
· No item Movimentos do dia mostra todos os movimentos realizados pelo funcionário
num determinado dia;
O utilizador poderá Atualizar os dados, Eliminar Movimentos, Adicionar Movimentos
ou Guardar todas as alterações realizadas.
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Gerar relatório
Após visualizar os dados o utilizador deverá clicar num dos ícones (formato PDF ou
Excel) e visualizará algo semelhante ao que lhe é apresentado no ecrã.

2.6.4

Resumo Diário
Permite ao utilizador visualizar um resumo de horas de trabalho por cada dia do mês.
Para consultar o resumo de horas e de ações realizadas pelos funcionários (tais como
ausências, férias, trocas de horário, atrasos,..) o utilizador terá de selecionar o
departamento que pretende analisar (um ou Todos), a data de início e a data de fim.
Será apresentada uma listagem com todos os dados registados nesse período de tempo
dos funcionários do departamento em questão.
Caso o utilizador tenha permissões para isso, é possível Fechar a assiduidade para
determinado dia/funcionário, o que implica que esta informação já não pode ser alterada.
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2.6.5

Resumo Mensal
Permite ao utilizador visualizar um resumo de horas de trabalho por cada dia do mês.
Para consultar o resumo de horas de um determinado funcionário, o utilizador terá de
selecionar o departamento que pretende analisar (um ou Todos), o ano e o mês.
Será apresentada uma listagem com um resumo de horas esperadas, realizadas, extra,
saldo de horas, horas ignoradas, horas de compensação e se foi aprovado ou não dos
funcionários do departamento em questão.
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Editar consulta de resumo
Para alterar qualquer informação de um determinado movimento de um
determinado funcionário, o utilizador deverá:
·

Clicar no ícone

do funcionário pretendido na lista de movimentos;

·

É direccionado então para o formulário Editar Movimentos onde pode efectuar as
alterações necessárias;

Gerar relatório
Após visualizar os dados o utilizador deverá clicar num dos ícones (formato PDF ou
Excel) e visualizará algo semelhante ao que lhe é apresentado no ecrã.

2.6.6

Aprovar Movimentos Manuais
Permite ao utilizador visualizar e aprovar ou reprovar os Movimentos Manuais inseridos
pelos funcionários.
Para consultar a informação, o utilizador terá de selecionar o departamento que
pretende analisar (um ou Todos), o colaborador e clicar em Consultar caso não seja
atualizado automaticamente.
De seguida na coluna Aprovar, o utilizador poderá aprovar ou reprovar o movimento
manual inserido pelo funcionário.
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Gerar relatório
Após visualizar os dados o utilizador deverá clicar num dos ícones (formato PDF ou
Excel) e visualizará algo semelhante ao que lhe é apresentado no ecrã.

2.6.7

Histórico dos Pedidos
Permite ao utilizador visualizar um resumo com o estado de todos os pedidos efectuados
(Férias; Ausências e Movimentos Manuais) por cada dia do mês.
Para consultar todos os pedidos de um determinado funcionário, o utilizador terá de
selecionar o departamento que pretende analisar (um ou Todos), o colaborador, o ano
e o mês e clicar em Consultar caso não seja atualizado automaticamente.
É possível nesta listagem verificar quem e quando aprovou ou eliminou determinado
pedido.
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Gerar relatório
Após visualizar os dados o utilizador deverá clicar num dos ícones (formato PDF ou
Excel) e visualizará algo semelhante ao que lhe é apresentado no ecrã.

2.7

Avisos
No menu Avisos encontra as seguintes escolhas possíveis:
Listagem de Avisos

2.7.1

Listagem de Avisos
No menu Listagem de Avisos o utilizador tem acesso a todos os avisos enviados e tem
a possibilidade de visualizar as informações mais relevantes destes, tais como: Título,
Corpo da mensagem e Data que foi enviado.
O utilizador poderá ainda filtrar os dados através de uma pesquisa rápida e simples que é
apresentada na primeira linha da tabela.
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Editar aviso
Para alterar qualquer informação de um determinado aviso, o utilizador deverá:
·

Clicar no ícone

do aviso pretendido na lista de avisos;

·

É apresentado o formulário de edição onde o utilizador poderá realizar todas as
alterações necessárias relativamente ao aviso selecionado;

·

Após a alteração dos dados do aviso, para concluir e guardar o utilizador deverá
clicar em Adicionar Aviso para concluir a edição.

Eliminar aviso
Clicar no ícone

do aviso pretendido para eliminar.

Inserir aviso
Clicando no botão Novo, é apresentado um formulário simples e intuitivo o utilizador
insere um aviso para um determinado departamento.
Para tal, deverá selecionar o respetivo departamento, a data de publicação (que será a
data atual), o título e o corpo da mensagem. Para finalizar a operação pressione o botão
Adicionar Aviso.
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.

Gerar relatório
Após visualizar os dados o utilizador deverá clicar num dos ícones (formato PDF ou
Excel) e visualizará algo semelhante ao que lhe é apresentado no ecrã.

2.8

Horários
No menu Horários encontra as seguintes escolhas possíveis:
Plano Diário
Funcionários por Plano Diário
Escalas Mensais
Construir Escala Mensal
Alterações no Plano de Trabalho

2.8.1

Plano Diário
Permite ao utilizador visualizar os planos diários inseridos até ao momento.
Para cada um deles é mostrado o nome, as horas totais de trabalho, a hora de entrada,
a hora de saída e se o funcionário tem isenção de horário de trabalho ou não.
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Editar plano diário
Para alterar qualquer informação de um determinado plano diário, o utilizador
deverá:
·

Clicar no ícone

do plano diário pretendido na listagem;

·

É apresentado o formulário de edição onde o utilizador poderá realizar todas as
alterações necessárias relativamente ao plano diário selecionado;

·

Após a alteração dos dados do plano diário, para concluir e guardar o utilizador
deverá clicar em Guardar para concluir a edição.

Novo plano diário
Nesta opção vão ser criados os planos diários de trabalho. São definidas as horas de
entrada/saída, respetiva tolerância e as pausas que possam já estar previamente
definidas para este horário.
Primeiro é solicitado ao utilizador para dár um nome ao horário que está a criar, a
quantidade de horas de trabalho, o horário de entrada/saída e uma possível tolerância
para esse horário.
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Caso o funcionário esteja isento de horário, não vai ter hora de saída/entrada logo,
apenas tem de marcar a caixa isento de horário.
Se o funcionário em questão tiver pausas durante o seu horário de trabalho, é importante
registar isso mesmo no item Pausas. Após o preenchimento dos campos, para registar
cada pausa o utilizar terá de cicar em Adicionar para que esta fique associada.
Após o preenchimento de todos os campos, o utilizador deverá clicar em Guardar.

Gerar relatório
Após visualizar os dados o utilizador deverá clicar num dos ícones (formato PDF ou
Excel) e visualizará algo semelhante ao que lhe é apresentado no ecrã.

2.8.2

Funcionários por Plano Diário
Permite ao utilizador visualizar os planos diários por funcionário e por data.
É possível efetuar uma pesquisa por Plano Diário e Data do plano. Após selecionar os
campos, o utilizador deverá clicar no botão Consultar.
Será apresentado o Número, o Nome e o Departamento dos respectivos funcionários
que estão associados ao Plano Diário.
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Gerar relatório
Após visualizar os dados o utilizador deverá clicar num dos ícones (formato PDF ou
Excel) e visualizará algo semelhante ao que lhe é apresentado no ecrã.

2.8.3

Escalas Mensais
Permite ao utilizador visualizar os planos mensais. Para cada um deles é mostrado o
nome, e uma descrição.

Editar Escala
Esta subgrupo permite editar um plano mensal. O utilizador selecciona o plano que
pretende alterar e ser-lhe-ão apresentados os campos para editar.
Após a conclusão da edição do plano mensal, o utilizador deverá clicar em Alterar para
concluir com sucesso a edição. Após a edição de um plano mensal, o mesmo será

© 2020 Logicpulse

30

apresentado na listagem.

Inserir Escala
Esta opção permite adicionar Planos Mensais.
O utilizador deverá inserir o nome do plano mensal e uma breve descrição do mesmo.
Após a inserção dos dados, deverá clicar em Guardar.

Após a inserção de um plano mensal, o mesmo será apresentado na listagem.

Gerar relatório
Após visualizar os dados o utilizador deverá clicar num dos ícones (formato PDF ou
Excel) e visualizará algo semelhante ao que lhe é apresentado no ecrã.

2.8.4

Construir Escala Mensal
Permite criar planos diários de trabalho (escala mensal).
São definidas as horas de entrada/saída, respectiva tolerância e as pausas que possam
já estar previamente definidas para este horário.
Inicialmente é solicitado ao utilizador para dar um nome ao horário que está a criar, a
quantidade de horas de trabalho, o horário de entrada/saída e uma possível
tolerância para esse horário.
Após a inserção de todos os dados, o utilizador deverá clicar em Gravar.
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2.8.5

Alterações no Plano de Trabalho
O utilizador pode alterar um plano diário de qualquer funcionário, desde que este não
esteja a ser utilizado na altura.
Por exemplo se o administrador pretender alterar o horário de Janeiro de um determinado
funcionário e o mês corrente for Janeiro isso não é possível.
Para alterar o plano de trabalho de um determinado funcionário, o utilizador terá de
selecionar o empregado e a data pretendida e ser-lhe-á facultado o antigo plano diário e o
utilizador terá de selecionar o novo plano diário. Após selecionar o novo plano diário, para
finalizar a alteração o utilizador terá de clicar em Alterar.
O utilizador tem ainda a possibilidade de adicionar um novo plano diário.
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2.9

Ausências/Férias
No menu Ausências encontra as seguintes escolhas possíveis:
Listagem Ausências
Marcação de Férias
Consultar Férias
Validar Férias

2.9.1

Listagem Ausências
No menu Listagem Ausências o utilizador tem acesso a uma listagem de ausências
previamente filtrada.
Para obter a listagem o utilizador terá que selecionar o Serviço, o Ano, o Mês e caso
pretenda filtrar um colaborador específico deverá selecionar "Filtro Colaborador" caso
contrário irá mostrar todos os funcionários do serviço selecionado anteriormente.
Será mostrada uma listagem com as ausências.
O utilizador poderá ainda filtrar os dados através de uma pesquisa rápida e simples que é
apresentada na primeira linha da tabela.
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Editar ausência
Para alterar qualquer informação de ausências inseridas, o utilizador deverá:
·

Clicar no ícone

da ausência pretendida na lista de ausências;

·

É apresentado o formulário de edição onde o utilizador poderá realizar todas as
alterações necessárias relativamente à ausência selecionada;

·

Após a alteração dos dados do ausência, para concluir e guardar o utilizador
deverá clicar em Inserir Pedido para concluir a edição.

Eliminar ausência
Para eliminar uma ausência inserida, o utilizador deverá:
·

Clicar no ícone

·

Caso pretenda eliminar mesmo a ausência, deverá clicar em Ok na mensagem
mostrada.
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Nova ausência
Através de um formulário simples e intuitivo o utilizador insere todos os dados relativos à
ausência. Para finalizar a operação pressione o botão Guardar.

Para criar uma ausência é necessário:
·

Selecionar o serviço do funcionário (departamento);

·

Selecionar o colaborador/funcionário;

·

Selecionar a data de Início e a data de Fim;

·

Inserir a hora de Início e a hora de Fim;

·

Inserir observações;

·

Inserir uma justificação.

·

Ficheiro com justificativo

Gerar relatório
Após visualizar os dados o utilizador deverá clicar num dos ícones (formato PDF ou
Excel) e visualizará algo semelhante ao que lhe é apresentado no ecrã.
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2.9.2

Marcação de Férias
Para registar as férias por empregado o utilizador deverá selecionar o Ano, o
Departamento, o Colaborador em questão e de seguida a Acção (marcar férias,
desmarcar férias, aprovar férias, faltas injustificadas ou faltas justificadas) que pretende e
a Justificação.
Após selecionar os campos anteriores, para registar férias do colaborador em questão o
utilizador terá de fazer duplo clique no dia pretendido.
Para finalizar a marcação de férias, o utilizador deverá clicar em Guardar.

Gerar relatório
Após visualizar os dados o utilizador deverá clicar num dos ícones (formato PDF ou
Excel) e visualizará algo semelhante ao que lhe é apresentado no ecrã.

2.9.3

Consultar Férias
No menu Férias por Grupo o utilizador tem acesso a todas as férias por grupos
(departamentos).
Para obter as férias de um determinado grupo, o utilizador terá que selecionar o
departamento pretendido, o ano e o mês. Ser-lhe-á mostrado um calendário onde ilustra
os dias de férias por funcionário num determinado mês.
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2.9.4

Validar Férias
Permite ao utilizador validar os dias de férias dos funcionários, para tal o utilizador terá de
selecionar o departamento que pretende analisar (um ou Todos) e o ano.
Será apresentada uma listagem com os funcionários do departamento selecionado onde
mostra os dias marcados e o total de dias que tem direito para marcar férias.
O utilizador após analisar os dados mostrados, tem a possibilidade de Validar/Aprovar
ou não as férias solicitadas.

Editar férias
Para alterar qualquer informação de férias inseridas, o utilizador deverá:
·
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·

É apresentado o formulário de edição onde o utilizador poderá realizar todas as
alterações necessárias relativamente às férias de um determinado funcionário;

·

Após a alteração dos dados das férias, para concluir e guardar o utilizador deverá
clicar em Guardar para concluir a edição.

Gerar relatório
Após visualizar os dados o utilizador deverá clicar num dos ícones (formato PDF ou
Excel) e visualizará algo semelhante ao que lhe é apresentado no ecrã.

2.10 Relatórios
No menu Relatórios encontra as seguintes escolhas possíveis:
Relatório Resumo Diário
Relatório Resumo Atraso
Relatório Resumo Horas Extra
Relatório Resumo Funcionários
Relatorio Funcionários
Relatório Detalhes Funcionário
Relatorio Escala Semanal
Relatorio Escala Mensal
Relatorio Escala Anual
Relatório Ausências
Relatório Férias
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Relatório Dias Trabalho
Relatório Horas Trabalho
Relatório Trabalho Semanal
Relatório Resumo Mensal
Relatório Faltas e Exceções

2.10.1 Relatório Resumo Diário
Este relatório permite ao utilizador visualizar o resumo de horas, por funcionário dentro do
tempo selecionado.

O utilizador para verificar e analisar o relatório, terá que:
·

escolher se pretende filtrar os dados por departamento ou por funcionários;

·

selecionar o departamento;
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·

caso tenha decidido filtrar por funcionário, selecione o funcionário pretendido ou
todos;

·

selecionar a Data de Início e a Data de Fim;

·

clicar no botão Gerar Relatório.

2.10.2 Relatório Resumo Atraso
Este relatório permite ao utilizador visualizar apenas os dias com atrasos, por funcionário
dentro do período selecionado.

O utilizador para verificar e analisar o relatório, terá que:
·

escolher se pretende filtrar os dados por departamento ou por funcionários;

·

selecionar o departamento;

·

caso tenha decidido filtrar por funcionário, selecione o funcionário pretendido ou
todos;

·

selecionar a Data de Início e a Data de Fim;

·

clicar no botão Gerar Relatório.
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2.10.3 Relatório Resumo Horas Extra
Este relatório permite ao utilizador visualizar apenas os dias com horas extra, por
funcionário dentro do período selecionado.

O utilizador para verificar e analisar o relatório, terá que:
·

escolher se pretende filtrar os dados por departamento ou por funcionários;

·

selecionar o departamento;

·

caso tenha decidido filtrar por funcionário, selecione o funcionário pretendido ou
todos;

·

selecionar a Data de Início e a Data de Fim;

·

clicar no botão Gerar Relatório.
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2.10.4 Relatório Resumo Funcionários
Este Relatório tem como objectivo visualizar tudo o que diz respeito a nível de horas,
férias e ausências dos funcionários.

O utilizador para verificar e analisar o relatório, terá que:
·

escolher se pretende filtrar os dados por departamento ou por funcionários;

·

selecionar o departamento;

·

caso tenha decidido filtrar por funcionário, selecione o funcionário pretendido ou
todos;

·

selecionar a Data de Início e a Data de Fim;

·

clicar no botão Gerar Relatório.
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2.10.5 Relatório Funcionários
O Relatório Funcionários, mostra alguns dados relativos aos funcionários.

O utilizador para verificar e analisar o relatório, terá que:
·

escolher se pretende filtrar os dados por departamento ou por funcionários;

·

selecionar o departamento;

·

caso tenha decidido filtrar por funcionário, selecione o funcionário pretendido ou
todos;

·

clicar no botão Gerar Relatório.
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2.10.6 Relatório Detalhes Funcionário
Este relatório mostra os detalhes do funcionário, ou seja, tudo o que diz respeito ao
mesmo.

O utilizador para verificar e analisar o relatório, terá que:
·

escolher se pretende filtrar os dados por departamento ou por funcionários;

·

selecionar o departamento;

·

caso tenha decidido filtrar por funcionário, selecione o funcionário pretendido ou
todos;

·

clicar no botão Gerar Relatório.

2.10.7 Relatório Escala Semanal
Nesta página é permitido ao utilizador consultar o horário de trabalho semanal de
funcionários de um determinado departamento.
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O utilizador para verificar e analisar o relatório, terá que:
·

selecionar o departamento, o ano, o mês e a semana;

·

clicar no botão Carregar.

2.10.8 Relatório Escala Mensal
Nesta página é permitido ao utilizador consultar o horário de trabalho de funcionários de
um determinado departamento.
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O utilizador para verificar e analisar o relatório, terá que:
·

selecionar o departamento, o ano e o mês;

·

clicar no botão Carregar.

2.10.9 Relatório Escala Anual
Nesta página é permitido ao utilizador consultar o horário de trabalho de funcionários de
um determinado departamento.

O utilizador para verificar e analisar o relatório, terá que:
·

selecionar o departamento e o ano;

·

clicar no botão Carregar.

© 2020 Logicpulse

46

2.10.10 Relatório Ausências
Este relatório serve para visualizar as ausências dos funcionários por departamentos
(mostra as férias, as faltas injustificadas e as faltas justificadas).

O utilizador para verificar e analisar o relatório, terá que:
·

selecionar o departamento;

·

selecionar a Data de Início e a Data de Fim;

·

clicar no botão Carregar.
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2.10.11 Relatório Férias
Com o Relatório de Férias o utilizador tem acesso a todas as férias dos funcionários
marcadas.

O utilizador para verificar e analisar o relatório, terá que:
·

seleccionar o departamento e o ano;

·

clicar no botão Gerar Relatório.
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2.10.12 Relatório Dias Trabalho
Este relatório permite visualizar todos os dias efectivos de trabalho dos funcionários.

O utilizador para verificar e analisar o relatório, terá que:
·

selecionar o departamento;

·

selecionar a Data de Início e a Data de Fim;

·

clicar no botão Gerar relatório.

Legenda: W - Dias de Trabalho E - Dias Extra
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2.10.13 Relatório Horas Trabalho
Este relatório mostra as horas de trabalho, horas previstas, horas efectivas e a diferença
de horas.

O utilizador para verificar e analisar o relatório, terá que:
·

selecionar o departamento;

·

selecionar a Data de Início e a Data de Fim;

·

clicar no botão Carregar.

2.10.14 Relatório Trabalho Semanal
Este relatório permite ao utilizador visualizar o relatório de resumo semanal, onde pode
ver as horas de trabalho (por dia), as horas que eram esperadas que o funcionário
trabalha-se e o trabalho efetivo.
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O utilizador para verificar e analisar o relatório, terá que:
·

selecionar o departamento, o ano, o mês e a semana;

·

clicar no botão Carregar.

2.10.15 Relatório Resumo Mensal
Com o Relatório Resumo Mensal o utilizador tem acesso ao total de horas planeadas e
efetivas, as ausências justificadas e injustificadas, bem como outras informações
mensais dos funcionários num determinado período de tempo.

O utilizador para verificar e analisar o relatório, terá que:
·
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·

selecionar a Data de Início e a Data de Fim;

·

clicar no botão Carregar.

2.10.16 Relatório Faltas e Exceções
Com o Relatório Faltas e Exceções o utilizador tem acesso a todas as faltas dos
funcionários (de acordo com as pesquisas realizadas) e também as exceções.
As exceções são movimentos ímpares realizados pelos funcionários, por exemplo
quando o funcionário só dá entrada ou saída, e é quando o funcionário trabalha menos
horas do que lhe foi estipulado

O utilizador para verificar e analisar o relatório, terá que:
·

escolher se pretende filtrar os dados por departamento ou por funcionários;

·

selecionar o departamento;

·

caso tenha decidido filtrar por funcionário, selecione o funcionário pretendido ou
todos;

·

selecionar a Data de Início e a Data de Fim;

·

clicar no botão Gerar Relatório.
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2.11 Configurações
No menu Configurações encontra as seguintes escolhas possíveis:
Departamentos
Feriados
Terminais
Parâmetros
Alterar senha

2.11.1 Departamentos
No menu Departamentos o utilizador tem a possibilidade de gerir a árvore de
departamentos da empresa .
No primeiro ecrã são mostrados todos os departamentos inseridos até ao momento.
Para cada um deles é mostrado o nome e descrição.

Editar Departamento
Para alterar qualquer informação de um determinado Departamento, o utilizador
deverá:
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·

Clicar no ícone

do departamento pretendido na listagem;

·

É apresentado o formulário de edição onde o utilizador poderá realizar todas as
alterações necessárias relativamente departamento selecionado;

·

Após a alteração dos dados, para concluir e guardar o utilizador deverá clicar em
Guardar para concluir a edição.

Novo Departamento
Nesta opção vão ser criados os Departamentos.
Primeiro é solicitado ao utilizador para dar um nome do departamento que está a criar, a
descrição, o Departamento Pai.
Após o preenchimento de todos os campos, o utilizador deverá clicar em Guardar.

Eliminar Departamento
Clicar no ícone

do Departamento pretendido para eliminar.

Gerar relatório
Após visualizar os dados o utilizador deverá clicar num dos ícones (formato PDF ou
Excel) e visualizará algo semelhante ao que lhe é apresentado no ecrã.
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2.11.2 Feriados
Esta funcionalidade permite ao utilizador a gerir os feriados existente na sua aplicação,
por omissão todos feriados considerados fixos, já estão introduzidos na aplicação, no
entanto, os feriados municipais/locais devem ser adicionados pelo gestor do software.
Este ponto é importante, para que os feriados não sejam calculados para os dias de
férias.
No primeiro ecrã são mostrados todos os feriados inseridos até ao momento.

Editar Feriado
Para alterar qualquer informação de um determinado Feriado, o utilizador deverá:
·

Clicar no ícone

do feriado pretendido na listagem;

·

É apresentado o formulário de edição onde o utilizador poderá realizar todas as
alterações necessárias relativamente ao item selecionado;

·

Após a alteração dos dados, para concluir e guardar o utilizador deverá clicar em
Guardar para concluir a edição.

Novo Feriado
Nesta opção vão ser criados os Feriados.
Primeiro é solicitado ao utilizador para escolher o Dia, o Mês e o Ano, de seguida indicar
o nome e uma descrição, por fim indicar se o feriado é fixo (todos os anos ocorre no
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mesmo dia) e se está associado a alguma cidade (Feriado Municipal).
Após o preenchimento de todos os campos, o utilizador deverá clicar em Guardar.

Eliminar Feriado
Clicar no ícone

do feriado pretendido para eliminar.

Gerar relatório
Após visualizar os dados o utilizador deverá clicar num dos ícones (formato PDF ou
Excel) e visualizará algo semelhante ao que lhe é apresentado no ecrã.

2.11.3 Terminais
Esta funcionalidade permite ao utilizador a gerir os terminais que estão ligados á
aplicação.
No primeiro ecrã são mostrados todos os terminais inseridos até ao momento.

Editar Terminal
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Para alterar qualquer informação de um determinado Terminal, o utilizador deverá:

·

Clicar no ícone

do terminal pretendido na listagem;

·

É apresentado o formulário de edição onde o utilizador poderá realizar todas as
alterações necessárias relativamente ao item selecionado;

·

Após a alteração dos dados, para concluir e guardar o utilizador deverá clicar em
Guardar para concluir a edição.

Novo Terminal
Nesta opção vão ser criados os Terminais, neste interface deverá definir os seguintes
campos:
Nome: Nome associado ao terminal (pode usar a localização do mesmo por exemplo)
Endereço IP: deve definir no terminal um IP fixo e posteriormente coloca-lo neste
campo. Importante estar correto para manter a comunicação com o terminal. Antes de
adicionar o IP colocado no terminal, teste se consegue ‘pingar’ o mesmo.
Porta - Confirme no seu terminal a porta utilizada (para terminais ZKTeco 4370).
Número de série: não é obrigatório para todos os tipos de terminais, mas desde que
possua este tipo de dado poderá adicioná-lo.
Número: por omissão o seu valor é 1. Para o caso de ter vários terminais deverá atribuir
números diferentes que auxiliam na identificação do terminal.
Após o preenchimento de todos os campos, o utilizador deverá clicar em Guardar.

Gerar relatório
Após visualizar os dados o utilizador deverá clicar num dos ícones (formato PDF ou
Excel) e visualizará algo semelhante ao que lhe é apresentado no ecrã.
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2.11.4 Parâmetros
Nesta janela tem acesso a alguns parâmetros configuráveis da aplicação, ou seja, pode
definir o modo como a aplicação se vai comportar consoante o que aqui for introduzido.
As opções que podem ser modificadas no que respeita a aplicação.
No separador Aplicação deve definir qual o nome da sua empresa e o logótipo da
mesma, uma vez que estes posteriormente são visualizados nos relatórios.

No separador Parâmetros são definidos os parâmetros relativos aos cálculos e
funcionamento da aplicação.

Marcar saída automaticamente: em caso de esquecimento na marcação de saída de
trabalho do funcionário se este tiver horário atribuído, o software coloca uma marcação
de fecho de dia ao funcionário.
Os feriados são ignorados: os feriados serão ignorados, serão considerados como
dias normais, e é atribuído o horário de trabalho para esse dia, caso o feriado calhe nos
períodos em que tem trabalho definido.
Horas extra com valor fixo: apenas irá contabilizar as horas extra depois de passar um
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determinado tempo, que deverá definir em Tempo mínimo para horas extra
Período definido na tolerância do horário não conta para horas extra: Se o
funcionário fizer as marcações de entrada e saída dentro das tolerâncias definidas no
plano diário, o tempo que for efectuado a mais não entrará para a contabilização de horas
extra, mas manter-se-à no relatório a hora registada pelo funcionário no terminal.
Análise automática de movimentos: A gestão de entradas/saídas é resolvida pela
aplicação. O funcionário no início do seu turno apenas tem de se preocupar em marcar o
movimento, sendo os restantes movimentos desse funcionário assinalados como
entrada ou saída.
Adicionar ausência caso o funcionário não trabalhe o horário completo: esta opção
adiciona uma ausência ao funcionário caso este não trabalhe o horário completo, no caso
do utilizador não efectuar as horas de trabalho previstas para esse dia.
Contabilizar tolerância nas ausências de atraso: esta opção retira ao atraso do
funcionário o correspondente ao tempo da tolerância definida no plano diário. Exemplo: o
funcionário entra às 8:20 e o horário de entrada é às 8:00, mas tem uma tolerância
depois da hora de entrada 15 minutos, o funcionário só terá um atraso de 5 minutos.
Contabilizar horas de pausa nos atrasos: esta opção retira ao atraso do funcionário o
correspondente ao tempo da hora de pausa, caso a hora de entrada tenha sido posterior
à hora de almoço.
Apresentar todos os dias nos relatórios: esta opção mostra todos os dias nos
relatórios, mesmo os dias que não tenham qualquer tipo de informação relevante para o
utilizador. Exemplo: dias sem horário definido e registos de assiduidade.
Marcar férias para todos os dias assinalados: esta opção marca férias para todos os
dias, incluindo sábados e domingos, e inclusive dias que não tenha horário/plano de
trabalho definido.
Tempo mínimo para horas extra (minutos): esta opção permite à aplicação saber qual
o tempo mínimo para considerar um valor como hora extra. Este valor só será tido em
consideração se tiver selecionado a opção Horas extra com valor fixo desta página. Por
exemplo se definir 15 minutos, a aplicação apenas somará valores como 15, 30, 45,
60,… minutos, ou seja, a cada quinze minutos.
Tempo mínimo entre movimentos (minutos): esta opção permite ao utilizador definir o
tempo mínimo entre cada picagem, impedindo que existam picagens para o mesmo
colaborador por exemplo com 1 minuto de diferença, porque este se esquecera que tinha
picado e voltou a fazê-lo.
Marcar hora definida dentro da tolerância: esta opção ativada vai alterar a marcação
efectuada no terminal para a hora que foi definida no software como hora de entrada.
Exemplo: se um colaborador tiver o horário de entrar às 09h e uma tolerância de 15
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minutos antes da hora e 5 minutos depois da hora de entrada; quando este picar às 08:50
h, o software irá registar que o colaborador entrou às 09h, por sua vez se o colaborador
entrar às 9:04 h o registo realizado será novamente às 09h; mas caso o colaborador faça
a picagem antes das 8:45 h e depois das 9:05 será registada a hora real de entrada.
Ocultar Horas extra em dias com escala definida: esta opção oculta nos relatórios as
horas extra realizadas pelos funcionários, nos dias com horário atribuído.
Ignorar horas extra: esta opção remove todas as horas extra dos relatórios.
Descontar uma hora (jantar) das horas extra depois das 20h: desconta uma hora das
horas extra feitas a partir das 20 horas
Recalculo automático dos dados: sempre que houver alteração da informação,
picagens, tratamento de excepções, a aplicação efectuará o recalculo de toda a
informação.
Remover sempre atraso das horas de trabalho: Se o número de horas previstas for
igual ao número de horas efetivas, o tempo de atraso é descontado nas horas efetivas.
Adicionar ausência em caso de atraso ou saída mais cedo: esta opção adiciona uma
ausência no relatório de trabalho caso o funcionário tenha entrado depois da hora de
inicio de trabalho ou saído mais cedo que a hora de término.
Adicionar ausência em caso de atraso ou saída mais cedo nas saídas de pausa:
esta opção adiciona uma ausência no relatório de trabalho caso o funcionário tenha saído
para almoço antes da hora de inicio da pausa ou entrado mais tarde do que a hora de
final de pausa.
Eliminar dia de férias caso funcionário faça marcações: esta opção vai remover o dia
de férias caso o funcionário esteja de férias e tenha feito alguma marcação de
assiduidade nesse mesmo dia, passando a ser processado como um dia normal, e
adicionando esse dia de férias aos dias de férias disponíveis para o funcionário.
Descontar ausência das horas previstas: esta opção vai retirar às horas previstas o
tempo de ausência justificada, ara que as horas previstas sejam iguais às horas
efectivas de trabalho, no caso de ausência justificada.
Número de dias de férias (dias): pode definir por omissão o número de dias de férias
que os colaboradores têm por ano, no entanto, este valor pode ser alterado na ficha do
colaborador caso pretenda.

2.11.5 Alterar Senha
No menu Alterar Senha o utilizador tem a possibilidade de alterar a sua password.
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Para tal, o utilizador terá de inserir a antiga password e inserir a password nova duas
vezes para validar se está correcta. Posteriormente deverá clicar em Guardar.
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