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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.

Versão: Portal WEB 6.0.0
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
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postais, feriados nacionais e municipais, etc) via Web.

2

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 autenticação, 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.

2.1

Instalação e Configuração
O presente documento destina-se aos utilizadores da solução time.track - Portal de
Controlo de Assiduidade.
Este manual tem como objetivo ajudar o utilizador a instalar e usar corretamente a aplicação, permitindo uma rápida e fácil interpretação do seu funcionamento.
É realizada uma abordagem passo a passo, facilitando assim o uso desta aplicação,
mesmo para utilizadores mais inexperientes.
Todos os passos possíveis de serem efetuados encontram-se devidamente documentados, acompanhados de ilustrações, para maior interação com a aplicação.

2.1.1

Siglas e Acrónimos
RFID - Identificação por radiofrequência.
GPRS – em inglês, General Packet Radio Service.

2.1.2

Requisitos Mínimos do Sistema
A tabela a seguir lista os softwares obrigatórios, bem como os requisitos mínimos de
hardware e software para a execução time.track. Para determinar se o computador
atende aos requisitos do sistema, no menu Iniciar, clique com o botão direito do rato em
“O Meu Computador” e, em seguida, clique em Propriedades. Aqui é exibida a velocidade
e o tipo do CPU, bem como a quantidade de memória instalada (RAM).
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Software
obrigatórios

Microsoft .NET Framework 4.5.2 ou superior (Todos os PCs)
Microsoft SQL Server Express 2008 R2 (Caso escolha SQL Server
para armazenar a base de dados) Microsoft SQL Server Express 2008
R2 Express Edition ou superior (PC Servidor que armazena a base de
dados)
Microsoft SQL Server Management Studio Express (PC Servidor que
armazena a base de dados)
Internet Information Services (IIS) 7 ou superior (PC Servidor que
armazena a base de dados) - exclusiva para a instalação
do time.track portal ( WEB - HR Portal)

RAM

Minimo: 2 Gb

Espaço no
disco rígido

2 GB de espaço livre

Processador Mínimo: 1.5 GHz ou mais
Sistema operacional

2.1.3

Windows Server 2012 ou superior
Windows 7 ou superior

Instalação e Desinstalação

Instalação
Para instalar o software time.track deve:
1. Obter um ficheiro de instalação do mesmo, com um ícone semelhante ao seguinte.

2. Selecionar a versão da aplicação que pretende.
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3. Fazer duplo clique sobre o ficheiro time.track.exe, que é fornecido pela empresa
LogicPulse (através do seu ftp, site ou pessoalmente) e seguir os passos que lhe
são indicados pelo instalador. Existe a versão para 32 e 64 bits, deverá escolher o
instalador que vá de encontro ao sistema instalado no seu computador.

4. Clicar em Seguinte, de forma a confirmar que pretende instalar este software.
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5. Para poder proceder à instalação, deve aceitar os termos da licença, clicando em
Aceito.
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6. Escrever o nome da pasta e clique em Seguinte.

7. Selecionar os componentes a instalar e clique em Seguinte.
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Selecionar componentes a instalar. Se for a primeira vez que está a instalar o software ou pretende instalar tudo de raiz: deve escolher a instalação do time.track
(software) e da base de dados.
Se pretender apenas fazer um update do software: o utilizador apenas deve selecionar a instalação do time.track (software), não necessita instalar a Base Dados,
uma vez que esta já se encontra instalada anteriormente.
Nota: O utilizador pretender pode ainda só instalar a base de dados sem software,
esta opção e utilizada quando o utilizador pretende instalar uma nova base de dados sem ter que instalar o software.
ATENÇÃO: Ao selecionar a opção Base de Dados, caso já exista alguma base de dados anterior, esta será eliminada e voltará a ser criada a vazio. Ou seja, perderá os
seus dados, a menos que tenha realizado um backup anteriormente. A Logicpulse
Technologies não se responsabiliza pela perda de dados da base de dados quando
má instalação ou escolha errada da opção, aconselha-se ao utilizador, que já possua software instalado e que pretende fazer uma nova instalação ou update e que
não pretenda perder os seus dados, a efetuar backup da base de dados.
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8. Selecionar o destino para instalação do software, por omissão cria uma pasta com
o nome LogicPulse, onde criará uma pasta com o nome do time.track e clicar em
Seguinte.
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9. Instalação propriamente dita da aplicação, após instalação deve clicar em
Seguinte.

10. Terminar Instalação, selecione a opção que pretende e deve clicar em Terminar.
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Desinstalação
Para desinstalar o portal basta ir ao menu Iniciar -> Todos os Programas ->
time.track -> Uninstall e seguir todos os passos que lhe são recomendados.
1. Selecionar Seguinte na janela inicial.
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2. Verifique se o caminho para a pasta da aplicação está correto e clique sobre
Desinstalar.
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3. Após a desinstalação estar completa clique em Seguinte.
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4. Clique em Terminar para fechar o desinstalador.
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2.2

Versão Portal
A versão portal do projeto de assiduidade permite ao utilizador realizar diversas operações.
Algumas das funcionalidades disponibilizadas são a gestão de funcionários, o controlo
dos horários de entrada e saída de cada um.
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2.2.1

Autenticação
Ao iniciar o portal, o utilizador vai ter de fazer a sua autenticação. Nesta janela o utilizador
terá de inserir o seu login e respetiva password de forma a aceder ao portal.

2.2.2

Menu Inicio
No menu Inicio pode encontrar:

· Início

· Temperatura

2.2.2.1

Início

É a janela principal do portal onde o utilizador possui um workflow de ajuda para saber
quais são os passos principais a serem executados na aplicação e qual é a ordem pela
qual devem ser executadas.
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2.2.2.2

Temperatura

No menu Início -> Teletrabalho pode encontrar as seguintes secções:

· Dashboard de temperatura

· Telatório da temperatura
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Dashboard de temperatura

É o dashboard da temperatura do portal onde o utilizador consegue visualizar uma lista
de movimentos onde foram registadas as temperaturas.

Tem a possibilidade de apenas visualizar:
· Todos
· Temperatura elevada
· Temperatura normal
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Relatório da temperatura

Nesta página o utilizador tem acesso ao relatório com os dados visualizados no dashboard da temperatura.

Para consultar o relatório de temperaturas é necessário:

· selecionar o filtro Todos ou Temperatura elevada ou Temperatura normal;
· selecionar a Data de início;
· selecionar a Data de fim;
· clicar no botão Ver relatório.

2.2.3

Menu Funcionários
No menu Funcionários pode encontrar as seguintes secções:

· Contactos

· Funcionários
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· Ficha pessoal

· Funcionários por terminais

· Aprovar funcionários

· Aprovar alterações funcionários

· Relatórios

2.2.3.1

Contactos

Nesta página é possível consultar a lista de contactos de todos os funcionários.

© 2021 Logicpulse

24

2.2.3.2

Funcionários

Nesta página é possível consultar a lista de funcionários.

O utilizador dispõe dos botões:
navega para a página de criação de um funcionário
navega para a página de edição de um funcionário
permite exportar a lista de planos diários para um ficheiro PDF
permite exportar a lista de planos diários para um ficheiro XLS

Novo

Nesta página, como o próprio nome indica é possível registar novos funcionários.

Para criar um Funcionário é necessário:
·

Introduzir, pelo menos, o número e o nome;

·

Clicar em Guardar.
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Nota: Nesta página existem diversos separadores.
Na criação de um novo funcionário, apenas alguns estão disponíveis, por exemplo, Dados pessoais ou Dados da empresa.

Editar

Nesta página, como o próprio nome indica é possível editar funcionários.
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Para editar um funcionário é necessário:
·

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.

Dados pessoais
Identificação 1, seguido de Nº de identificação 1, Local de emissão e Data de validade devem ser preenchidos de acordo com os dados de uma identificação (como
BI, CC, TR, passaporte,…).
Identificação 2, seguido de Nº de identificação 2 deve ser preenchido como uma
segunda identificação do colaborador.
Número Fiscal, Nº de segurança social, NIB são campos de valor número onde
deve registar os respetivos valores.
Habilitações
literárias

É o nível de escolaridade máximo obtido pelo colaborador, por exemplo 12º
ano, licenciatura, 4ª classe… Neste campo não pode escrever, mas
apenas selecionar um valor já pré-definido nas configurações do software.
Caso não tenha na lista habilitação literária que pretende, deve adicioná-la
em “Configurações -> Tabelas Auxilixares -> Habilitações”.

Nacion- Refere-se à nacionalidade do colaborador, por exemplo portuguesa, analidade golana, brasileira,… Neste campo não pode escrever, mas apenas selecionar um valor. Caso não tenha nenhuma nacionalidade para selecionar
ou pretenda adicionar uma nova, deve fazê-lo nas configurações do software em “Configurações -> Tabelas auxilixares -> Nacionalidades”.
Código
ERP

Refere-se ao código ERP do colaborador na empresa.

NIB/
IBAN:

Refere-se ao Número de Identificação Bancária.

NIB

Refere-se ao Número de Identificação Bancária suplementar, caso o funcionário tenha mais de que um Banco ou Conta.

© 2021 Logicpulse

27

Suplementar
NIB
Cartão
Refeição

Refere-se ao NIB referente ao Cartão de Refeição do Funcionário

Número Refere-se aos filhos, adotados e enteados que estejam ao cargo do colde filhos aborador.
Número Refere-se às pessoas que o funcionário tem a seu cargo.
de dependentes
NIB de
despesas

Refere-se ao Número de Identificação Bancária para o qual o funcionário
pretende que as despesas de representação sejam pagas.

Contactos
País

Refere-se ao país de origem do colaborador, por exemplo Portugal, Angola,
Brasil, Cabo Verde,… Neste campo não pode escrever, mas apenas selecionar um valor. Caso não tenha na lista o país que pretende, deve adicioná-lo nas configurações do software em “Configurações -> Tabelas
auxilixares -> Países”.

Morada Refere-se à morada do funcionário
Telefone

Refere-se ao telefone do funcionário

Localid- Refere-se à localidade do funcionário
ade
Telemó Refere-se ao telemóvel do funcionário
vel
Código- Refere-se ao código-postal do funcionário
postal
E-mail

Refere-se ao e-mail do funcionário

Emergências
Nome 1 Refere-se ao nome da pessoa para contacto de emergência do funcionário
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Nome 2 Refere-se ao nome da segunda pessoa para contacto de emergência do
funcionário
Contact Refere-se ao contacto da pessoa para contacto de emergência do funcionário
o1
Contact Refere-se ao contacto da segunda pessoa para contacto de emergência do
funcionário
o2
Tipo de Refere-se ao tipo de sangue do funcionário
sangue

NOTA: Todas as alterações apenas são guardadas e validadas após clicar no botão
“Guardar” e aparecer a informação a dizer que foi salvo com sucesso.

Dados da Empresa
Cidade Cidade onde o funcionário se encontra a trabalhar, isto é importante para
de Tra- no feriado municipal ficar automaticamente atribuido ao funcionário dessa
mesma cidade.
balho
Este campo é de escolha, sendo quepara criar uma ciadade nova tem de ir
a Configurações -> Tabelas auxilixares -> Cidades
TeleNúmero de telefone do funcionário
fone
Telemó Número de telemóvel da empresa do funcionário
vel
E-mail

Email do funcionário dentro da empresa

Iniciais

Iniciais do funcionário dentro da empresa

Horas
Número de horas que o funcionário faz por semana
Semanais
Data de Data de entrada do funcionário na função publica, indicar apenas caso se
entrada aplique
na função
pública
Regime Refere-se ao tipo de trabalho, por exemplo tempo inteiro (Full-time) ou
apenas a fazer umas horas (Part-time).
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Situação Refere-se à situação profissional do funcionário na empresa
Profissional
Número Refere-se número da situação profissional do funcionário na empresa
situação
profissioanal
Preço

Preço atribuido à mão de obra do funcionário

NOTA: Todas as alterações apenas são guardadas e validadas após clicar no botão
“Guardar” e aparecer a informação a dizer que foi salvo com sucesso.

Chefia
Este Menu serve para escolher as chefias e o nivel da chefia do funcionário
Chefia

Escolhe-se qual o funcionário que é chefia

Nível da Neste campo determina-se qual o nível da chefia(1 mais baixo; 5 mais alto)
Chefia
Tipo de Refere-se ao tipo de aprovação que a chefia pode fazer ao funcionário
aprovaç
ão
Se pretender alterar uma chefia ja existente selecione a chefia e faça as alterações necessárias, fazendo clique no botão editar para as aplicar
Depois de selecionado a chefia e o nivel clicar no botão para adicionar nova
chefia
Se pretender eliminar uma chefia existente selecione a chefia , fazendo
clique no botão eliminar

NOTA: Todas as alterações apenas são guardadas e validadas após clicar no botão
“Guardar” e aparecer a informação a dizer que foi salvo com sucesso.
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Férias
Dados do Ano Corrente
Ano

Ano que pretende alterar os dias gozados ou por gozar

Nº dias a Corresponde aos dias de férias que o funcionário tem para gozar no
usar no presente ano, caso não sejam os adicionados por defeito pelo portal
ano corrente
Nº
de Inserir os dias que o funcionário não gozou no passado ano, casdo não sedias não jam os adicionados por defeito pelo portal
usados
no ano
anterior
Nº
de Este numero é calculado automaticamente pelo portal
dias por
usar
Nº
de Refere-se ao número de dias de férias usados
dias
usados
Código

Refere-se ao código das férias

Notas

Campo que serve para colocar algumas notas / informação sobre as férias
Se pretender alterar umas férias já existentes, selecione o registo das
férias e faça as alterações necessárias, fazendo clique no botão editar para
as aplicar
Depois de preenchidos os campos, clicar no botão para adicionar
Se pretender eliminar um registo de férias existentes, selecione o registo
das férias, e clique no botão eliminar

Períodos de férias não permitidos
Data de Selecionar a data de íncio do período em qual o funcionário não pode tirar
férias
início
Data de Selecionar a data de fim do período em qual o funcionário não pode tirar
férias
fim
Depois de selecionar a data de início e data de fim, clicar no botão para adi-
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cionar
Se pretender eliminar um registo de período de férias não permitidos, selecione-o e clique no botão eliminar

NOTA: Todas as alterações apenas são guardadas e validadas após clicar no botão
“Guardar” e aparecer a informação a dizer que foi salvo com sucesso.

Horários
Escala do funcionário, permite o funcioário efectuar varias escalas ao longo do
tempo, sendo que pos ter apenas uma nas mesmas datas
Escala Escolher a Escala que o funcionário vai efectuar
Mensal
Data ìni- Data de incio da escala
cio
Data fim Data de fim da escala
ReRemove o período definido como hora de almoço no plano diário atribuido
mover ao funcionário, mesmo que tenha feito uma pausa inferior ao determinado
automat- no plano diário.
icamente
hora de
almoço
ReRemove o período definido como hora de almoço no plano diário atribuido
mover ao funcionário, caso não tenha feito uma pausa.
automaticamente
hora de
almoço
caso
não haja
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movimentos
Os feria- O funcionário tem de trabalhar os feriados como se fosse um dia normal de
dos são trabalho.
ignorados
Ignorar Não irá aparecer horas extra no no relatório do funcionário, estas serão removidas do relatório
horas
extra
Se pretender alterar uma escala existente selecione a escala e faça as alterações necessárias, fazendo clique no botão editar para as aplicar
Depois de selecionado a nova escala e o nivel clicar no botão para adicionar
Se pretender eliminar uma escala existente selecione, e clique no botão
eliminar

NOTA: Todas as alterações apenas são guardadas e validadas após clicar no botão
“Guardar” e aparecer a informação a dizer que foi salvo com sucesso.

Métodos de Acesso
Neste painel insere-se e edita-se os dados biométricos, cartões RFID e Passwaor/PIN do funcionário
Pin
Cartão

Nome do funcionário no terminal
Numero interno do chip cartão RFID

Nº ter- Selecionar qual o perfil do funcionário no terminal(user: apenas pode faxzer
registos de assiduidade; SuperAdmin: pode entrar no menu e registar
minal
novos utlizadores e fazer alterações às definições do terminal
PriviléSelecionar qual o tipo de leitor que se vai fazer leitura da impressão digital
gio
para registo no software.
Terminal
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NOTA: Todas as alterações apenas são guardadas e validadas após clicar no botão
“Guardar” e aparecer a informação a dizer que foi salvo com sucesso.

Dados utilizador
Neste painel insere-se e edita-se os dados de autenticação, perfil e departamento do funcionário
Utilizador

Nome de utilizador do funcionário

Utilizador AD Nome de utilizador do funcionário na Active Directory
Password

Palavra passe do funcionário

Confirmação da
Campo para quando alteramos a palavra passe, confirmar-mos a mesma
nova
senha
PermisSelecionar qual o perfil para o funcionário
sões
Aprovaç
ão
Serve para que o funcionário aprove automáticamente férias, ausências,
automát- etc
ica
Mudar
password na
Serve para que numa próxima vez que ele se autentique, informe que tem
próxima de mudar a palavra passe
utilização
Permissões de
adminis- Serve para que o funcionário tenha permissão de administração para aprovar férias, ausências, etc
trador
para
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aprovaç
ão
Departamento Selecionar o departamento do funcionário

NOTA: Todas as alterações apenas são guardadas e validadas após clicar no botão
“Guardar” e aparecer a informação a dizer que foi salvo com sucesso.

Bolsa de Horas
Usar
Permite activar a bolsa de horas para o funcionário
bolsa de
horas
Limpa a bolsa de horas do funcionário
Faz o recalculo dos valores totais depois de alghuma alteração feita neste
painel
Saldo a Para fazer acertos manuais deve inserir o valor pretendido e em horas e
inserir minutos, se quiser inserir 2 horas deve escrever 002:00 incuindo os zeros
à esquerda
Mês

Adiciona os valores aos acertos manuais

Ano
Adiciona à bolsa de horas um acerto manual
Elimina um acerto manual

NOTA: Todas as alterações apenas são guardadas e validadas após clicar no botão
“Guardar” e aparecer a informação a dizer que foi salvo com sucesso.

Bolsa de Horas - Configurações
O painel de Bolsa de horas pode ser configurado funcionário a funcionário,
com regras diferentes para cada um deles.
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Utilizar bolsa Com esta opção ativa, ativa a utilização de bolsa de horas na aplicação (será também necessário ativar individualmente em cada
de horas
funcionário).
Aprovar
Com esta opção ativa, as horas extra são convertidas para bolsa
bolsa
de de horas automaticamente, caso contrário, terão de ser aprovadas
horas auto- antes.
maticamente
Dias a util- Dias em que é possível acumular automaticamente bolsa de horas.
izar bolsa de
horas (saldo
positivo)
Dias a util- Dias em que é possível descontar automaticamente bolsa de
izar bolsa de horas.
horas (saldo
negativo)
Descontar
Caso o funcionário tenha trabalhado menos horas que o previsto e
bolsa
de não haja nenhuma justificação de ausência de bolsa de horas, este
horas, caso tempo é descontado na mesma da bolsa de horas.
o
trabalho
efetivo seja
inferior
ao
trabalho
previsto,
mesmo que
não haja justificação de
ausência
Descontar
automaticamente bolsa
de horas nas
faltas

Permitir
descontar
caso o funcionário falte
um dia com-
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Caso alguma das seguintes opções dos parâmetros gerais esteja
ativa, a falta injustificada é automaticamente justicada como bolsa
de horas, descontando o respetivo valor do saldo do colaborador:
- "Adicionar ausência caso o funcionário não trabalhe o horário
completo"
- "Adicionar ausência caso o funcionário não cumpra o período de
horário fixo"
Caso o funcionário falte o dia completo, com esta opção ativa, este
dia é automaticamente justificado como bolsa de horas.
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pleto
Trabalho aos Com esta opção ativa, caso o funcionário trabalhe num feriado,
mesmo que este tenha horário, todo o tempo de trabalho vai para
feriados
conta
dia bolsa de horas.
completo de
trabalho
para
bolsa
de horas
Tempo mín- Tempo minimo de horas extra necessárias para serem contabilizaimo a cont- das para bolsa de horas.
abilizar por
dia (minutos)
Valor
máx- Valor máximo de bolsa de horas que é possível um funcionário
imo por mês acumular por mês. Para ignorar colocar o valor 0 (zero).
(minutos)
Permitir
Com esta opção ativa, um funcionário pode faltar com justificação
valores to- de bolsa horas, antes de ter saldo disponível.
tais negatExemplo: funcionário tem 1 hora em bolsa de horas, hoje falta 2
ivos
horas, com a opção ativa, é possível o funcionáiro fazer a justificação, ficando a dever 1 hora à casa, caso contrário, apenas
poderá justificar 1 hora, ficando a outra hora como falta injustificada.
Descontar
Caso alguma das seguintes opções dos parâmetros gerais esteja
automatica- ativa, a falta de atraso é automaticamente justicada como bolsa de
mente bolsa horas, descontando o respetivo valor do saldo do colaborador:
de horas nos
- "Adicionar ausência em caso de atraso ou saída mais cedo"
atrasos
- "Adicionar ausência em caso de atraso ou saída mais cedo nas
pausa"
Horas
Com esta opção ativa, todas as horas extra feitas no período
noturnos (definido nos parâmetros), não são contabilizadas para o
noturnas
não contabil- total de bolsa de horas.
izam
bolsa
horas

para
de

NOTA: Todas as alterações apenas são guardadas e validadas após clicar no botão
“Guardar” e aparecer a informação a dizer que foi salvo com sucesso.
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Parâmetros
Aqui pode-se consultar os parametros individualizados das horas extra
Não Ex-Caso o valor das horas extra diárias do funcionário seja inferior ao valor
portar definido neste campo, essas horas não serão enviadas no ficheiro de exHoras portação
extra
caso
valor
seja inferior a
Difer- Caso necessite definir um período diferente para as horas nocturnas para o
entes funcinário deve assinalar a checkbox e preencher os campos abaixo
Configurações
de Parâmetros
Início
Preencher com a hora a partir da qual o funcionário entra no período horas
extra nocturnas
hora
Noturna
Fim horaPreencher com a hora a partir da qual o funcionário termina o período horas
Noturna extra nocturnas

NOTA: Todas as alterações apenas são guardadas e validadas após clicar no botão
“Guardar” e aparecer a informação a dizer que foi salvo com sucesso.

Contingentes
Contigentes
Contigente
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Selecionar o Contigente criado em “Configurações -> Tabelas auxilixares
-> Contigentes ”.
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Data Ini-Selecionar a data a partir do qual o Contigente está activo
cio
Data FimSelecionar a data até à qual o Contigente está activo
Tipo
Escolher o tipo de cálculos
Cálculos
Período Êscolher o período
Dias ou Escolher a unidade
Horas
Valor
Fixo

Valor a inserir

Altera valor selecionado na lista de contigentes
Cria nova linha linha na lista de contingentes
Elimina linha selecionada na lista de contingentes
Contingentes calculados ou manuais
Contigente

Selecionar o Contigente criado em “Configurações -> Tabelas auxilixares
-> Contigentes”.

Valor

Valor a inserir manualmente

Data Ini-Selecionar a data a partir do qual o Contigente esteve activo
cio
Data FimSelecionar a data até à qual o Contigente esteve activo
Recalcular os valores depois de inserir nova linha
Adicionar novo valor manual
Eliminar linha selecionada

NOTA: Todas as alterações apenas são guardadas e validadas após clicar no botão
“Guardar” e aparecer a informação a dizer que foi salvo com sucesso.

Marcações Automáticas
Nas marcações automáticas pode-se criar uma rotina automatica que vai adicionando movimentos ao funcionário dentro do período selecionado
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Activo

Para se poder activar esta funcionalidade tem que estar selecionada a
checkbox com um visto

De
Há duas maneiras de inserir marcações:
§ Checkbox activada, o que vai fazer é inserir uma marcação de entrada
Acordo
e outra de saída de acordo com o horário atribuido ao funcionário para
com o
os dias selecionados.
horário
§ Checkbox desactivada, o que vai fazer é inserir uma marcação ou
mais(mais do que uma tem que ter uma linha criada por cada tipo de
movimento) de acordo com as opções escolhidas.
Data de Selecionar a data a partir do qual a marcação está activa
início
Data de Selecionar a data até à qual a marcação está activa
fim
Dias a Escolher os dias em que a repetição da marcação será feita
repetir
Hora

Hora do movimento a inserir

Tipo de Tipo de movimento a inserir
movimento
Reinicia o contador dos dias das marcações automáticas no inicio do mês
de novo
Altera uma marcação selecionada para as novas definições escolhidas
Cria uma nova marcação com os periodos e regras definidos
Elimina a marcação automática selecionada

NOTA: Todas as alterações apenas são guardadas e validadas após clicar no botão
“Guardar” e aparecer a informação a dizer que foi salvo com sucesso.

Formação
A Formação serve para manter o registo das formações frequentadas pelo funcionário
Nome
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Eficácia

Se foi eficaz ou não, sim Checkbox selecionada.

Presente

Se o funcionário esteve presente ou não

Descrição Descrição mais detalhada da formação, ou algum comentário pertinente
acerca.
Data
Data em que foi feita a formação
Nº horas

Horas que consistiu a formação

Área

Que área profissional foi feita a formação

Iniciativa

???

Horário

Horário da formação

Entidade
Formadora

Entidade que prestou a formação

Certificado

Certificado da Entidade Formadora

Tema

Tema da Formação

Nome da
Entidade

Nome da entidade formadora

Valor

Valor (custo) da formação
Altera uma formação selecionada para as novas definições escolhidas
Cria uma nova formaçao com os campos definidos
Elimina uma formação selecionada

NOTA: Todas as alterações apenas são guardadas e validadas após clicar no botão
“Guardar” e aparecer a informação a dizer que foi salvo com sucesso.

Contrato
Contrato
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Vínculo

Para criar os vinculos em “Configurações ->Tabelas Auxiliares -> Contratos”.

Data
de Indicar data de inicio do vínculo
Admissão
Data
de Indicar data de término do vínculo
Demissão
Editar um contrato existente, selecionar a linha e alterar
Inserir os dados pretendidos e clicar
Eliminar um contrato existente, selecionar a linha e apagar

NOTA: Todas as alterações apenas são guardadas e validadas após clicar no botão
“Guardar” e aparecer a informação a dizer que foi salvo com sucesso.

Competências
Nas competências define-se quais as competências e a validade das mesmas.
Competência

Nome da Competência e/ou descrição da mesma

Data
de Validade da Competência
validade
Selecionar a linha da competência a modificar e alterar.
Criar uma nova competência.
Selecionar a linha da competência a eliminar.

NOTA: Todas as alterações apenas são guardadas e validadas após clicar no botão
“Guardar” e aparecer a informação a dizer que foi salvo com sucesso.
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Competências operacionais
Competências operacionais.
Competência opera- Nome da Competência e/ou descrição da mesma
cional
Data
de Validade da Competência
validade
Selecionar a linha da competência a modificar e alterar.
Criar uma nova competência.
Selecionar a linha da competência a eliminar.

NOTA: Todas as alterações apenas são guardadas e validadas após clicar no botão
“Guardar” e aparecer a informação a dizer que foi salvo com sucesso.

Categoria Profissional
Categoria profissional
Categoria
profissional

Refere-se à categoria profissional do colaborador. Neste campo não
pode escrever, mas apenas selecionar um valor. Caso não tenha nenhuma categoria profissional para selecionar ou pretenda adicionar uma
nova, deve fazê-lo nas configurações do software em “Configurações > Tabelas auxiliares -> Categoria profissional”.

Data de in- Refere-se à data de inicio da categoria profissional
ício
Data
fim

de Refere-se à data de fim da categoria profissional

Selecionar a linha da Categoria Profissional a modificar e alterar.
Criar uma nova Categoria Profissional.
Selecionar a linha da Categoria Profissional a eliminar.
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NOTA: Todas as alterações apenas são guardadas e validadas após clicar no botão
“Guardar” e aparecer a informação a dizer que foi salvo com sucesso.

Exames de Aptidão
Exames de Aptidão, aqui faz-se a gestão dos exames de aptidão realizados
pelo funcionário
Exame Nome do Exame de Aptidão
Data de Data até à qual se encontra válido
validade
Data doData em que o exame foi realizado
Exame
Descriç Descrição detalhada do exame de aptidão e observações
ão
Selecionar a linha do Exame de Aptidão a modificar e alterar.
Criar um novo Exame de Aptidão.
Selecionar a linha do Exame de Aptidão a eliminar.

NOTA: Todas as alterações apenas são guardadas e validadas após clicar no botão
“Guardar” e aparecer a informação a dizer que foi salvo com sucesso.

Documentos
Documentos, serve para fazer a gestão dos documentos digitaís pertencentes
ao funcionário
Nome

Nome do Documento

Data de Validade do documento
Validade
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Localizar e carregar o ficheiro pretendido
Clicar para adicionar o novo documento
Eliminar o documento selecionado da lista

NOTA: Todas as alterações apenas são guardadas e validadas após clicar no botão
“Guardar” e aparecer a informação a dizer que foi salvo com sucesso.

2.2.3.3

Ficha pessoal

Nesta página é possível consultar a ficha pessoal do utilizador que fez autenticação no
portal.
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2.2.3.4

Funcionários por terminais

Nesta página é possível consultar a lista de funcionários por terminais. É possivel visualizar que tipo de método de acesso o funcionário tem nos terminais.

O utilizador dispõe dos botões:
permite realizar uma consulta com os dados selecionados nos campos existentes
permite sincronizar as os funcionários para os terminais
permite exportar a lista de funcionários por terminais para um ficheiro
PDF
permite exportar a lista de funcionários por terminais para um ficheiro
XLS
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2.2.3.5

Aprovar funcionários

Nesta página é possível consultar a lista com ações na ficha de funcionário que estão por
aprovar.

Para aprovar uma ação deve:
· verificar a linha que pretende aprovar;
· clicar em

.

Para reprovar uma ação deve:
· verificar a linha que pretende reprovar;
· clicar em

.

O utilizador dispõe dos botões:
permite exportar a lista de funcionários por aprovar para um ficheiro
PDF
permite exportar a lista de funcionários por aprovar para um ficheiro
XLS
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2.2.3.6

Aprovar alterações funcionários

Nesta página é possível consultar a lista de todas as modificações realizadas na ficha de
funcionário que estão por aprovar.

Para aprovar uma modificação deve:
· verificar a linha que pretende aprovar;
· clicar em

.

Para reprovar uma modificação deve:
· verificar a linha que pretende reprovar;
· clicar em

.

O utilizador dispõe dos botões:
permite exportar a lista de alterações de funcionários por aprovar para
um ficheiro PDF
permite exportar a lista de alterações de funcionários por aprovar para
um ficheiro XLS
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2.2.3.7

Relatórios

No menu Funcionários -> Relatórios pode encontrar as seguintes secções:

· Resumo funcionários

· Movimentos

· Bolsa de horas

· Funcionários

· Detalhes funcionário

Resumo funcionários

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de visualizar um relatório com o resumo dos
funcionários.

Para consultar o resumo de funcionário é necessário:
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· selecionar o(s) funcionário(s);
· selecionar a Data de início;
· selecionar a Data de fim;
· clicar no botão Ver relatório.

Movimentos

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de visualizar um relatório com o movimentos
dos funcionários.

Para consultar os movimentos de funcionário é necessário:

· selecionar o(s) funcionário(s);
· selecionar a Data de início;
· selecionar a Data de fim;
· clicar no botão Ver relatório.
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Bolsa de horas

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de visualizar um relatório com a bolsa de
horas dos funcionários.

Para consultar o relatório de resumo diário de bolsa de horas é necessário:

· selecionar o(s) funcionário(s);
· selecionar a Data de início;
· selecionar a Data de fim;
· clicar no botão Ver relatório.
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Funcionários

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de visualizar um relatório com a informação
mais importante dos funcionários.

Para consultar os funcionários é necessário:

· selecionar o(s) funcionário(s);
· clicar no botão Ver relatório.
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Detalhes funcionário

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de visualizar um relatório com a informação
relativa a dados pessoais, métodos de acesso e emergência dos funcionários.

Para consultar os detalhes de funcionário é necessário:

· selecionar o(s) funcionário(s);
· clicar no botão Ver relatório.

2.2.4

Menu Assiduidade
No menu Assiduidade pode encontrar as seguintes secções:

· Todos os movimentos

· Editar movimentos

· Exceções

· Resumo de trabalho
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· Resumo mensal

· Bolsa de horas

· Total de bolsa de horas

· Aprovar movimentos

· Histórico dos pedidos

· Aprovar movimentos (administrador)

· Aprovar bolsa de horas
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2.2.4.1

Todos os movimentos

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de visualizar um relatório com todos os movimentos de assiduidade dos funcionários.

Para consultar todos os movimentos é necessário:

· selecionar o(s) departamento(s);
· selecionar a Data de início;
· selecionar a Data de fim;
· clicar no botão Consultar.

O utilizador dispõe dos botões:
permite consultar todos os movimentos de acordo com os filtros selecionados
permite exportar a lista de planos diários para um ficheiro PDF

permite exportar a lista de planos diários para um ficheiro XLS
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2.2.4.2

Editar movimentos

Nesta página o utilizador tem a possibilidade de editar os movimentos de assiduidade dos
funcionários.

Para consultar os movimentos é necessário:

· selecionar o Funcionário;
· selecionar o Mês;
· selecionar o Ano;
· clicar no botão Consultar.

Para editar movimentos é necessário:
· selecionar o movimento;
· clicar no botão
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O utilizador dispõe dos botões:
permite consultar a lista de movimentos de acordo com os filtros selecionados
abre um popup para criar um movimento
abre um popup para editar um movimento
validar a informação que está na grelha

recalcular os valores dos movimentos
permite exportar a lista de planos diários para um ficheiro PDF

permite exportar a lista de planos diários para um ficheiro XLS

Novo

Nesta página o utilizador tem a possibilidade de adicionar um novo movimento de assiduidade para um funcionário.

Para adicionar um novo movimento é necessário:
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· selecionar a Data;
· selecionar a Hora;
· selecionar o Tipo;
· selecionar o Código da tarefa;
· preencher a Justificação ()
· clicar no botão Consultar.

Editar

Nesta página o utilizador tem a possibilidade de adicionar um novo movimento de assiduidade para um funcionário.

Para editar um movimento é necessário:

· selecionar a Data;
· selecionar o Tipo;
· clicar no botão Consultar;
· realizar a alteração do Tipo de movimento;
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· clicar em Guardar.

2.2.4.3

Exceções

Nesta página o utilizador tem a possibilidade de visualizar a lista de exceções associado
a um ou a mais funcionários, entre duas datas selecionadas pelo utilizador.

Para consultar as exceções é necessário:

· selecionar o(s) Funcionário(s);
· selecionar a Data de início;
· selecionar a Data de fim;
· clicar no botão Consultar.

Para editar uma exceção é necessário:
· selecionar a exceção;
· clicar no botão
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O utilizador dispõe dos botões:
permite consultar a lista de exceções de acordo com os filtros selecionados
permite exportar a lista de exceções para um ficheiro PDF

permite exportar a lista de exceções para um ficheiro XLS

Editar

Nesta página o utilizador tem a possibilidade de adicionar uma exceção para um funcionário.

Para editar uma exceção é necessário:

· selecionar a Data;
· selecionar o Tipo;
· clicar no botão Consultar;
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· realizar a alteração do Tipo de movimento;
· clicar em Guardar.

2.2.4.4

Resumo de trabalho

Nesta página o utilizador tem a possibilidade de visualizar um resumo de trabalho associado a um ou a mais do que um funcionário.

Para consultar o resumo de trabalho é necessário:

· selecionar o(s) Funcionário(s);
· selecionar a Data de início;
· selecionar a Data de fim;
· clicar no botão Consultar.

O utilizador dispõe dos botões:
permite consultar o resumo de trabalho de acordo com os filtros selecionados
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permite exportar a lista com o resumo de trabalho para um ficheiro
PDF
permite exportar a lista com o resumo de trabalho para um ficheiro
XLS

2.2.4.5

Resumo mensal

Nesta página o utilizador tem a possibilidade de visualizar o relatório de resumo mensal,
onde pode ver as horas de trabalho (por dia), as horas que eram esperadas que o funcionário trabalha-se e o trabalho efetivo.

Para consultar o resumo mensal é necessário:

· selecionar o(s) Departamento(s);
· selecionar o Ano;
· selecionar o Mês;
· clicar no botão Consultar.

Para ver os detalhes de um movimento do resumo mensal é necessário:
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· selecionar o movimento;
· clicar no botão

.

O utilizador dispõe dos botões:
permite consultar o resumo de mensal de acordo com os filtros selecionados
permite exportar a lista com o resumo mensal para um ficheiro PDF

permite exportar a lista com o resumo mensal para um ficheiro XLS

2.2.4.6

Bolsa de horas

Nesta página o utilizador tem a possibilidade de visualizar o saldo de bolsa de horas de
um ou mais funcionários.

Para consultar a lista de bolsa de horas é necessário:

· selecionar o(s) Funcionário(s);
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· selecionar a Data de início;
· selecionar a Data de fim;
· clicar no botão Consultar.

O utilizador dispõe dos botões:
permite consultar a lista de bolsa de horas de acordo com o(s) filtro(s)
selecionado(s)
permite exportar a lista com a bolsa de horas para um ficheiro PDF

permite exportar a lista com a bolsa de horas para um ficheiro XLS

2.2.4.7

Total de bolsa de horas

Nesta página o utilizador poderá consultar um resumo da bolsa de horas de cada funcionário ou departamento, entre duas datas selecionadas pelo utilizador.

Para consultar o total de bolsa de horas é necessário:
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· selecionar o(s) Funcionário(s);
· clicar no botão Consultar.

O utilizador dispõe dos botões:
permite consultar a lista com o total de bolsa de horas de acordo com
o(s) filtro(s) selecionado(s)
permite exportar a lista com o total de bolsa de horas para um ficheiro
PDF
permite exportar a lista com o total de bolsa de horas para um ficheiro
XLS

2.2.4.8

Aprovar movimentos

Nesta página o utilizador poderá consultar a lista de movimentos para aprovar de cada
funcionário ou departamento.

Para consultar a lista de movimentos para aprovar é necessário:
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· selecionar o(s) Funcionário(s);
· clicar no botão Consultar;
· Se pretender aprovar ou reprovar linha à linha deve:
- em cada linha que pretenda aprovar, clicar em
- em cada linha que pretenda reprovar, clicar em

;
.

· Se pretender aprovar ou reprovar linha todos os movimentos deve:
- selecionar na primeira coluna as linhas dos movimentos a aprovar;
- clicar em

ou

- selecionar na primeira coluna as linhas dos movimentos a reprovar;
- clicar em

O utilizador dispõe dos botões:
permite consultar a lista com os movimentos para aprovar de acordo
com o(s) filtro(s) selecionado(s)
permite exportar a lista com os movimentos para aprovar para um
ficheiro PDF
permite exportar a lista com os movimentos para aprovar para um
ficheiro XLS
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2.2.4.9

Histórico dos pedidos

Nesta página o utilizador poderá consultar a lista com o histórico dos pedidos de
aprovação / rejeição de movimentos de cada funcionário ou departamento.

Para consultar a lista com o histórico de pedidos é necessário:

· selecionar o(s) Funcionário(s);
· selecionar a Data de início;
· selecionar a Data de fim;
· selecionar Pesquisar pela data da ocorrência (opcional);
· clicar no botão Consultar.

O utilizador dispõe dos botões:
permite consultar a lista com o histórico dos pedidos de acordo com
o(s) filtro(s) selecionado(s)
permite exportar a lista com o histórico dos pedidos para um ficheiro
PDF
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permite exportar a lista com o histórico dos pedidos para um ficheiro
XLS

2.2.4.10 Aprovar movimentos (administrador)

Nesta página o utilizador com perfil de administrador poderá consultar a lista de movimentos para aprovar de cada funcionário ou departamento.

Para consultar a lista de movimentos para aprovar é necessário:

· selecionar o(s) Funcionário(s);
· clicar no botão Consultar;
· Se pretender aprovar ou reprovar linha à linha deve:
- em cada linha que pretenda aprovar, clicar em
- em cada linha que pretenda reprovar, clicar em

;
.

· Se pretender aprovar ou reprovar linha todos os movimentos deve:
- selecionar na primeira coluna as linhas dos movimentos a aprovar;
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- clicar em

ou

- selecionar na primeira coluna as linhas dos movimentos a reprovar;
- clicar em

O utilizador dispõe dos botões:
permite consultar a lista com os movimentos por aprovar de acordo
com o(s) filtro(s) selecionado(s)
permite exportar a lista com os movimentos por aprovar para um
ficheiro PDF
permite exportar a lista com os movimentos por aprovar para um
ficheiro XLS

2.2.4.11 Aprovar bolsa de horas

Nesta página o utilizador poderá consultar a lista de bols de horas para aprovar de cada
funcionário ou departamento.
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Para consultar a lista de bolsa de horas para aprovar / reprovar é necessário:

· selecionar o(s) Funcionário(s);
· clicar no botão Consultar;
· Se pretender aprovar ou reprovar linha à linha deve:
- em cada linha que pretenda aprovar, clicar em
- em cada linha que pretenda reprovar, clicar em

;
.

· Se pretender aprovar ou reprovar linha todos os movimentos deve:
- selecionar na primeira coluna as linhas dos movimentos a aprovar;
- clicar em

ou

- selecionar na primeira coluna as linhas dos movimentos a reprovar;
- clicar em
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O utilizador dispõe dos botões:
permite consultar a lista a bolsa de horas por aprovar de acordo com
o(s) filtro(s) selecionado(s)
permite exportar a lista com a bolsa de horas por aprovar para um
ficheiro PDF
permite exportar a lista com a bolsa de horas por aprovar para um
ficheiro XLS

2.2.5

Menu Teletrabalho
No menu Teletrabalho pode encontrar as seguintes secções:

· Dasboard

· Teletrabalho

© 2021 Logicpulse

71

2.2.5.1

Dashboard

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de visualizar o dashboard do teletrabalho.

2.2.5.2

Teletrabalho

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de visualizar o relatório com os movimentos
realizados em teletrabalho.

Para consultar os movimentos de teletrabalho é necessário:
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· selecionar o(s) Departamento(s);
· selecionar a Data de início;
· selecionar a Data de fim;
· clicar no botão Consultar.

O utilizador dispõe dos botões:
permite consultar a lista dos movimentos em teletrabalho de acordo
com o(s) filtro(s) selecionado(s)
permite exportar a lista com os movimentos em teletrabalho para um
ficheiro PDF
permite exportar a lista com os movimentos em teletrabalho para um
ficheiro XLS

2.2.6

Menu Mensagens
No menu Mensagens pode encontrar as seguintes secções:

· Avisos rápidos

· Notícias

2.2.6.1

Avisos rápidos

Nesta página o utilizador tem a possibilidade de visualizar uma lista com todos os avisos
rápidos já criados até ao momento.
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O utilizador dispõe dos botões:
navega para a página de criação de avisos
navega para a página de edição de um aviso
elimina um aviso
permite exportar a lista de avisos para um ficheiro PDF
permite exportar a lista de avisos para um ficheiro XLS
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Novo

Nesta página o utilizador tem a possibilidade de adicionar um novo aviso rápido.

Para adicionar um novo aviso é necessário:

· selecionar o(s) Departamento(s);
· selecionar o Título;
· selecionar a Data de publicação;
· preencher o Corpo da mensagem;
· selecionar Enviar email (opcional - envia e-mail para os funcionários do(s) departamento(s) selecionado(s));
· clicar no botão Guardar.
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Editar

Nesta página o utilizador tem a possibilidade de editar um aviso rápido.

Para editar um aviso é necessário:

· alterar a informação que acha necessária alterar;
· clicar no botão Guardar.

2.2.6.2

Notícias

Nesta página o utilizador tem a possibilidade de visualizar uma lista com todas as notícias já criadas até ao momento.
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O utilizador dispõe dos botões:
navega para a página de criação de notícias
navega para a página de edição de uma notícia
elimina uma notícia
permite exportar a lista de notícias para um ficheiro PDF
permite exportar a lista de notícias para um ficheiro XLS
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Novo

Nesta página o utilizador tem a possibilidade de adicionar um novo aviso rápido.

Para adicionar uma nova notícia é necessário:

· preencher o Nome;
· selecionar o Título;
· selecionar a Data de início;
· selecionar a Data de fim;
· preencher o Corpo da notícia;
· clicar no botão Guardar.
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Editar

Nesta página o utilizador tem a possibilidade de editar um aviso rápido.

Para editar uma notícia é necessário:

· alterar a informação que acha necessária alterar;
· clicar no botão Guardar.

2.2.7

Menu Horários
No menu Horários pode encontrar as seguintes secções:

· Planos diários

· Consultar plano diário

· Escalas mensais

· Escalas sequenciais
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· Alterações no plano de trabalho

· Escalas de serviços

· Relatórios

2.2.7.1

Planos diários

Nesta página o utilizador visualiza todos os planos diários dos funcionários.

O utilizador dispõe dos botões:
navega para a página de criação planos diários
navega para a página de edição de um plano diário
elimina um plano diário
permite exportar a lista de planos diários para um ficheiro PDF
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permite exportar a lista de planos diários para um ficheiro XLS

Novo

Nesta página o utilizador tem a possibilidade de adicionar um novo plano diário.

Para adicionar um novo aviso é necessário:

· preencher o Nome;
· preencher / selecionar o(s) campo(s) que ache pertinentes;
· clicar no botão Guardar.
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Editar

Nesta página o utilizador tem a possibilidade de editar um plano diário.

Para editar um plano diário é necessário:

· alterar a informação que acha necessária alterar;
· clicar no botão Guardar.
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2.2.7.2

Consultar plano diário

Nesta página o utilizador pode consultar planos diários.

Para consultar um plano de trabalho é necessário:

· selecionar o Plano diário;
· selecionar a Data;
· clicar no botão Consultar.

O utilizador dispõe dos botões:
permite exportar a lista de planos diários para um ficheiro PDF
permite exportar a lista de planos diários para um ficheiro XLS
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2.2.7.3

Escalas mensais

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de construir escalas mensais.

Para criar uma escala mensal é necessário:

· selecionar a Escala mensal ou adicionar uma através do botão Adicionar;
· selecionar o Ano, Mês ou a opção Anual ou Sem data de fim;
· selecionar o Horário;
· selecionar o Tipo de operação;
· Clicar no botão Aplicar.

Pode a qualquer momento limpar a informação dos dias do mês clicando no botão
.
Temos também a hipótese de copiar a informação de uma escala já existente, clicando
no botão
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2.2.7.4

Escalas sequenciais

No menu Horários -> Escalas sequenciais pode encontrar as seguintes secções:

· Consultar

· Aplicar escala sequencial
Consultar

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de consultar as escalas sequenciais já criadas.

O utilizador dispõe dos botões:
permite navegar para a página de criação de escalas sequenciais
permite navegar para a página de edição de escalas sequenciais
permite eliminar uma escala sequencial
permite exportar a lista de escalas sequenciais para um ficheiro PDF
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permite exportar a lista de escalas sequenciais para um ficheiro XLS

Novo

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de criar escalas sequenciais.

Para adicionar uma nova escala sequencial é necessário:

· preencher o Código;
· preencher o Nome;
· selecionar o Número de dias;
· selecionar Ativa (opcional);
· clicar no botão Guardar.

Pode a qualquer momento limpar a informação da escala clicando no botão
.
Temos também a hipótese de limpar a informação de uma escala já existente, clicando
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no botão

.

Editar

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de editar uma escala sequencial.

Para editar uma escala sequencial é necessário:

· alterar a informação que acha necessária alterar;
· clicar no botão Guardar.
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Aplicar escala sequencial *

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de aplicar uma escala sequencial a uma escala mensal.

Para aplicar uma escala sequencial é necessário:

· selecionar a Escala mensal;
· selecionar o Nº início da sequência;
· selecionar Sequência cíclica (opcional);
· selecionar a Data de início;
· selecionar a Data de fim;
· selecionar o(s) Dias da semana onde o plano será aplicado;
· Clicar no botão Guardar.

Pode a qualquer momento limpar a informação já selecionada clicando no botão
.
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2.2.7.5

Alterações no plano de trabalho

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de alterar planos de trabalho ou alterar de
plano de trabalho para um determinado funcionário.

Para alterar um plano de trabalho de um funcionário é necessário:

· selecionar um Funcionário;
· selecionar a Data;
· selecionar o Novo Plano diário;
· clicar no botão Guardar.

O utilizador dispõe dos botões:
navega para a página de criação planos diários

2.2.7.6

Escalas de Serviços *

No menu Horários -> Escalas de serviços pode encontrar as seguintes secções:
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· Serviços

· Escalas

· Relatório

Serviços

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de visualizar a lista de serviços existentes.

O utilizador dispõe dos botões:
permite navegar para a página de criação de serviços
permite navegar para a página de edição de serviços
permite exportar a lista de escalas sequenciais para um ficheiro PDF
permite exportar a lista de escalas sequenciais para um ficheiro XLS
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Novo

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de visualizar a lista de serviços existentes.

Para adicionar um novo serviço é necessário:

· preencher o Nome;
· preencher o Nº Min. de colaboradores;
· preencher o Nº Max. de colaboradores;
· selecionar o Horário a utilizar, alterando ou não os outros dados deste quadro e clicar
em Adicionar;
· criar a(s) regra(s) para o serviço que se está a criar. Para tal basta selecionar e
preencher os campos deste quadro e clicar em Adicionar.
· Clicar no botão Guardar.
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Editar

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de visualizar a lista de serviços existentes.

Para editar um serviço é necessário:

· alterar a informação que acha necessária alterar;
· clicar no botão Guardar.
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Escalas

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de visualizar um relatório com a lista de escalas mensais existentes.

Para consultar uma escala é necessário:

· selecionar o(s) Serviço(s);
· selecionar a Data de início;
· selecionar a Data de fim;
· clicar no botão Consultar.

O utilizador dispõe dos botões:
permite exportar a lista de planos diários para um ficheiro PDF
permite exportar a lista de planos diários para um ficheiro XLS
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Relatório *

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de visualizar um relatório com a lista de escalas de serviços existentes.

Para consultar a lista de escalas de serviços é necessário:

· selecionar o(s) Serviço(s);
· selecionar a Data de início;
· selecionar a Data de fim;
· clicar no botão Ver relatório.

2.2.7.7

Relatórios

No menu Horários -> Relatórios pode encontrar as seguintes secções:

· Escala semanal

· Escala mensal

· Escala anual

© 2021 Logicpulse

94

Escala semanal

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de visualizar um relatório com a lista de escalas semanais existentes.

Para consultar a lista de escalas semanais é necessário:

· selecionar o(s) Funcionário(s);
· selecionar o Ano;
· selecionar o Mês;
· selecionar a Semana;
· clicar no botão Ver relatório.
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Escala mensal

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de visualizar um relatório com a lista de escalas mensais existentes.

Para consultar a lista de escalas mensais é necessário:

· selecionar o(s) Funcionário(s);
· selecionar o Ano;
· selecionar o Mês;
· clicar no botão Consultar.
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Escala anual

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de visualizar um relatório com a lista de escalas anuais existentes.

Para consultar a lista de escalas anuais é necessário:

· selecionar o(s) Funcionário(s);
· selecionar o Ano;
· selecionar a Mostrar Férias (opcional);
· selecionar a Mostrar Feriados (opcional);
· selecionar a Mostrar Ausências (opcional);
· clicar no botão Consultar.

2.2.8

Menu Ausências / férias
No menu Ausências / férias pode encontrar a seguinte secção:

· Ausências

· Férias
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· Férias por grupo

· Validar férias

· Aprovar ausências (administrador)

· Aprovar férias (administrador)

2.2.8.1

Ausências

Nesta página o utilizador pode marcar Ausências.

Para consultar uma ausência de um funcionário é necessário:

· selecionar o(s) Funcionário(s);
· selecionar a Data de início;
· selecionar a Data de fim;
· clicar no botão Consultar;
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· Se pretender aprovar ou reprovar linha à linha deve:
- em cada linha que pretenda aprovar, clicar em
- em cada linha que pretenda reprovar, clicar em

;
.

· Se pretender aprovar ou reprovar linha todas as ausências deve:
- selecionar na primeira coluna as linhas das ausências a aprovar;
- clicar em

ou

- selecionar na primeira coluna as linhas das ausências a reprovar;
- clicar em

O utilizador dispõe dos botões:
navega para a página de criação de ausências
navega para a página de edição de ausências
permite eliminar um registo de ausência
permite exportar a lista de planos diários para um ficheiro PDF
permite exportar a lista de planos diários para um ficheiro XLS
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Novo

Nesta página o utilizador tem a possibilidade de adicionar uma ausência.

Para adicionar uma ausência é necessário:

· selecionar o Departamento;
· selecionar o Funcionário;
· selecionar a Data de início;
· selecionar a Data de fim;
· selecionar a Hora de início;
· selecionar a Hora de fim;
· selecionar a Razão;
· preencher as Observações (opcional);

· preencher a Justificação ou anexar uma clicando no botão

(opcional);

· clicar no botão Guardar.

© 2021 Logicpulse

100

Editar

Nesta página o utilizador tem a possibilidade de editar uma ausência.

Para editar uma ausência é necessário:

· alterar a informação que acha necessária alterar;
· clicar no botão Guardar.

2.2.8.2

Férias

Nesta página o utilizador pode marcar férias.

Para consultar as férias de um funcionário é necessário selecionar o Funcionário.

Para marcar férias para um funcionário é necessário:

· selecionar o Funcionário;
· clicar em Marcar férias;
· clicar no dia onde pretende marcar férias;
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· clicar em Guardar.

O utilizador dispõe dos botões:
permite marcar dias de férias
permite marcar meios dias de férias
permite desmarcar dias ou meios dias de férias
permite aprovar dias de férias
permite exportar a lista de planos diários para um ficheiro PDF
permite exportar a lista de planos diários para um ficheiro XLS

2.2.8.3

Férias por grupo

Nesta página o utilizador pode visualizar as férias de um ou mais departamentos.

Para visualizar férias para um ou mais departamento é necessário:
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· selecionar o(s) Departamento(s);
· selecionar o Periodo;
· selecionar o Trimestre ou Semestre (caso escolha na opção do Periodo:
Trimestre ou Semestre);
· selecionar o Ano;
· selecionar o Mês.

O utilizador dispõe dos botões:
permite exportar a lista de planos diários para um ficheiro PDF
permite exportar a lista de planos diários para um ficheiro XLS

2.2.8.4

Validar férias

Nesta página o utilizador poderá consultar a lista de férias para aprovar de cada funcionário ou departamento.

O utilizador dispõe dos botões:
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permite validar / aprovar uma marcação de férias
navega para a página de marcação de férias
permite exportar a lista de planos diários para um ficheiro PDF
permite exportar a lista de planos diários para um ficheiro XLS

2.2.8.5

Aprovar ausências (administrador)

Nesta página o utilizador com perfil de administrador poderá consultar a lista de ausências para aprovar de cada funcionário ou departamento.

Para consultar a lista de ausências par aprovar ou reprovar é necessário:

· selecionar o(s) Funcionário(s);
· clicar em Consultar.
· Se pretender aprovar ou reprovar linha à linha deve:
- em cada linha que pretenda aprovar, clicar em
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- em cada linha que pretenda reprovar, clicar em

.

· Se pretender aprovar ou reprovar linha todas as ausências deve:
- selecionar na primeira coluna as linhas das ausências a aprovar;
- clicar em

ou

- selecionar na primeira coluna as linhas das ausências a reprovar;
- clicar em
O utilizador dispõe dos botões:
permite exportar a lista de planos diários para um ficheiro PDF
permite exportar a lista de planos diários para um ficheiro XLS

2.2.8.6

Aprovar férias (administrador)

Nesta página o utilizador com perfil de administrador poderá consultar a lista de férias
para aprovar de cada funcionário ou departamento.
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Para consultar a lista de férias para aprovar ou reprovar é necessário:

· selecionar o(s) Funcionário(s);
· clicar em Consultar.
· Se pretender aprovar ou reprovar linha à linha deve:
- em cada linha que pretenda aprovar, clicar em
- em cada linha que pretenda reprovar, clicar em

;
.

· Se pretender aprovar ou reprovar linha todas as férias deve:
- selecionar na primeira coluna as linhas das férias a aprovar;
- clicar em

ou

- selecionar na primeira coluna as linhas das férias a reprovar;
- clicar em
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O utilizador dispõe dos botões:
permite exportar a lista de planos diários para um ficheiro PDF
permite exportar a lista de planos diários para um ficheiro XLS

2.2.9

Menu Gestão de tarefas
No menu Gestão de tarefas pode encontrar a seguinte secção:

· Tarefas

· Máquinas

· Perfil

· Unidades

· Movimentos

· Terminais

· Relatórios
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2.2.9.1

Tarefas

Nesta página o utilizador consegue visualizar a lista de tarefas.

O utilizador dispõe dos botões:
navega para a página de criação de tarefas
navega para a página de edição de tarefas
permite eliminar uma tarefa
permite exportar a lista de planos diários para um ficheiro PDF
permite exportar a lista de planos diários para um ficheiro XLS
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Novo

Nesta página o utilizador tem a possibilidade de adicionar uma tarefa.

Para adicionar uma tarefa é necessário:

· selecionar o Nome;
· selecionar o Código;
· selecionar a Unidade;
· selecionar o Centro de custo;
· selecionar / preencher os restantes campos (opcional);
· clicar no botão Guardar.
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Editar

Nesta página o utilizador tem a possibilidade de editar uma tarefa.

Para editar uma tarefa é necessário:

· alterar a informação que acha necessária alterar;
· clicar no botão Guardar.
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2.2.9.2

Máquinas

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de visualizar as máquinas que existem até
ao momento.

O utilizador dispõe dos botões:
navega para a página de criação de máquinas
navega para a página de edição de máquinas
permite eliminar uma máquina
permite exportar a lista de planos diários para um ficheiro PDF
permite exportar a lista de planos diários para um ficheiro XLS
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Novo

Nesta página o utilizador tem a possibilidade de adicionar uma máquina.

Para adicionar uma máquina é necessário:

· preencher o Nome;
· selecionar o Código (opcional);
· selecionar a Abreviatura (opcional);
· selecionar o Preço (opcional);
· selecionar Ativa (opcional);
· clicar no botão Guardar.
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Editar

Nesta página o utilizador tem a possibilidade de editar uma máquina.

Para editar uma máquina é necessário:

· alterar a informação que acha necessária alterar;
· clicar no botão Guardar.

2.2.9.3

Perfil

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de visualizar os perfis de tarefas que existem
até ao momento.
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O utilizador dispõe dos botões:
navega para a página de criação de perfis de tarefas
navega para a página de edição de perfis de tarefas
permite eliminar uma perfil de tarefas
permite exportar a lista de planos diários para um ficheiro PDF
permite exportar a lista de planos diários para um ficheiro XLS
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Novo

Nesta página o utilizador tem a possibilidade de adicionar uma máquina.

Para adicionar uma máquina é necessário:

· preencher o Nome;
· clicar no botão Guardar.

Editar

Nesta página o utilizador tem a possibilidade de editar uma máquina.
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Para editar um perfil é necessário:

· alterar a informação que acha necessária alterar;
· clicar no botão Guardar.

2.2.9.4

Unidades

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de visualizar as unidades já criadas até ao
momento.

O utilizador dispõe dos botões:
navega para a página de criação de unidades
navega para a página de edição de unidades
permite eliminar uma unidade
permite exportar a lista de planos diários para um ficheiro PDF
permite exportar a lista de planos diários para um ficheiro XLS
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Novo

Nesta página o utilizador tem a possibilidade de adicionar uma unidade.

Para adicionar uma unidade é necessário:

· preencher o Nome;
· clicar no botão Guardar.

Editar

Nesta página o utilizador tem a possibilidade de editar uma unidade.
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Para editar uma unidade é necessário:

· alterar a informação que acha necessária alterar;
· clicar no botão Guardar.

2.2.9.5

Movimentos

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de visualizar os movimentos por tarefa.

O utilizador dispõe dos botões:
navega para a página de criação de movimentos de tarefas
navega para a página de edição de movimentos de tarefas
permite eliminar um movimento de tarefas
permite exportar a lista de planos diários para um ficheiro PDF
permite exportar a lista de planos diários para um ficheiro XLS
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Novo

Nesta página o utilizador tem a possibilidade de adicionar um movimento para uma
tarefa.

Para adicionar uma tarefa é necessário:

· selecionar a Data;
· selecionar a Hora;
· selecionar o Tipo;
· selecionar o Código da tarefa;
· preencher a Justificação (opcional);
· clicar no botão Guardar.

Editar *

Nesta página o utilizador tem a possibilidade de editar um movimento.

Para editar um movimento é necessário:

· alterar a informação que acha necessária alterar;
· clicar no botão Guardar.
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2.2.9.6

Terminais

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de visualizar os terminais de gestão de tarefas.

O utilizador dispõe dos botões:
permite sincronizar as tarefas para os terminais
permite exportar a lista de planos diários para um ficheiro PDF
permite exportar a lista de planos diários para um ficheiro XLS

2.2.9.7

Relatórios *

No menu Gestão de tarefas -> Relatórios pode encontrar a seguinte secção:

· Horas por funcionário

· Horas por tarefa

· Resumo diário
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Horas por funcionário *

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de visualizar as horas de tarefas efetuadas
por funcionário.

Para consultar a lista de horas efetuadas pelos funcionários é necessário:

· selecionar o(s) Funcionário(s);
· selecionar a Data de início;
· selecionar a Data de fim;
· clicar no botão Ver relatório.

Horas por tarefa *

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de visualizar as horas de tarefas efetuadas
por funcionários por tarefa.

Para consultar a lista de horas efetuadas pelos funcionários por tarefas é necessário:

· selecionar o(s) Funcionário(s);
· selecionar a Data de início;
· selecionar a Data de fim;
· clicar no botão Ver relatório.

Resumo diário *

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de visualizar um resumo diário das tarefas
por dia.
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Para consultar o resumo diário das tarefas por dia é necessário:

· selecionar o(s) Funcionário(s);
· selecionar a Data de início;
· selecionar a Data de fim;
· clicar no botão Ver relatório.

2.2.10 Menu Relatórios
No menu Relatórios pode encontrar as seguintes secções:

· Resumo diário

· Resumo diário simples

· Resumo atraso

· Resumo horas extra

· Saldos

· Acumulados por semana

· Acumulados por terminal

· Movimentos por zona

· Acumulados por zona
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· Movimentos dos terminais

· Movimentos de acessos

· Faltas

· Férias

· Dias de trabalho

· Horas de trabalho

· Resumo mensal

· Faltas e exceções

· Auditoria

2.2.10.1 Resumo diário

Nesta página o utilizador tem a possibilidade de visualizar o resumo diário da assiduidade
do(s) funcionário(s).
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Para consultar o relatório do resumo diário é necessário:

· selecionar o(s) Funcionário(s);
· selecionar a Data de início;
· selecionar a Data de fim;
· clicar no botão Ver relatório.

2.2.10.2 Resumo diário simples

Nesta página o utilizador tem a possibilidade de visualizar o resumo diário simples, ou
seja, os movimentos diários, horas esperadas, horas efetivas, atraso e horas extra, por
funcionário.
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Para consultar o relatório do resumo diário simples é necessário:

· selecionar o(s) Funcionário(s);
· selecionar a Data de início;
· selecionar a Data de fim;
· clicar no botão Ver relatório.
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2.2.10.3 Resumo atraso

Nesta página o utilizador tem a possibilidade de visualizar o resumo dos atrasos do(s)
funcionário(s).

Para consultar o relatório do resumo atraso é necessário:

· selecionar o(s) Funcionário(s);
· selecionar a Data de início;
· selecionar a Data de fim;
· clicar no botão Ver relatório.

2.2.10.4 Resumo horas extra

Nesta página o utilizador tem a possibilidade de visualizar um relatório com o resumo de
horas extras do(s) funcionário(s).
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Para consultaro relatório do resumo horas extra é necessário:

· selecionar o(s) Funcionário(s);
· selecionar a Data de início;
· selecionar a Data de fim;
· clicar no botão Ver relatório.
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2.2.10.5 Saldos

Nesta janela o utilizador tem a possibilidade de visualizar um relatório com o saldo
disponivel de horas extra, por funcionário.

Para consultar o relatório de saldos é necessário:

· selecionar o(s) Funcionário(s);
· selecionar a Data de início;
· selecionar a Data de fim;
· clicar no botão Ver relatório.
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2.2.10.6 Acumulados por semana

Nesta página o utilizador tem a possibilidade de visualizar um relatório com as horas extras acumuladas por semana, por funcionário.

Para consultar o relatório acumulados por semana é necessário:

· selecionar o(s) Funcionário(s);
· selecionar a Data de início;
· selecionar a Data de fim;
· clicar no botão Ver relatório.
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2.2.10.7 Acumulados por terminal

Nesta página o utilizador tem a possibilidade de visualizar um relatório com as horas acumuladas por terminal, por funcionário.

Para consultar o relatório acumulados por terminal é necessário:

· selecionar o(s) Funcionário(s);
· selecionar a Data de início;
· selecionar a Data de fim;
· clicar no botão Ver relatório.

2.2.10.8 Movimentos por zona *

Nesta página o utilizador tem a possibilidade de visualizar um relatório com as horas acumuladas por terminal, por funcionário.
Para consultar o relatório de movimentos por zona é necessário:

· selecionar a(s) Zona(s);
· selecionar a Data de início;
· selecionar a Data de fim;
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· clicar no botão Ver relatório.

2.2.10.9 Acumulados por zona *

Para consultar o relatório acumulados por zona é necessário:

· selecionar a(s) Zona(s);
· selecionar a Data de início;
· selecionar a Data de fim;
· clicar no botão Ver relatório.

2.2.10.10 Movimentos dos terminais

Nesta página o utilizador tem a possibilidade de visualizar um relatório com os movimentos dos terminais, por funcionário.

Para consultar o relatório de movimentos dos terminais é necessário:

· selecionar o(s) Terminais(s);
· selecionar a Data de início;
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· selecionar a Data de fim;
· clicar no botão Ver relatório.

2.2.10.11 Movimentos de acessos

Nesta página o utilizador tem a possibilidade de visualizar um relatório com os movimentos de acessos, por funcionário.

Para consultar o relatório de movimentos dos terminais é necessário:

· selecionar o(s) Funcionário(s);
· selecionar a Data de início;
· selecionar a Data de fim;
· clicar no botão Ver relatório.
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2.2.10.12 Faltas

Nesta página o utilizador tem a possibilidade de visualizar um relatório das faltas por funcionário(s).

Para consultar o relatório de faltas é necessário:

· selecionar o(s) Funcionário(s);
· selecionar a Data de início;
· selecionar a Data de fim;
· clicar no botão Ver relatório.
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2.2.10.13 Férias

Nesta página o utilizador tem a possibilidade de visualizar um relatório das férias por funcionário(s).

Para consultar o relatório de férias é necessário:

· selecionar o(s) Funcionário(s);
· selecionar o Ano;
· clicar no botão Ver relatório.
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2.2.10.14 Dias de trabalho

Nesta página o utilizador tem a possibilidade de visualizar um relatório com o resumo de
dias de trabalho no total e por dias, por funcionário.

Para consultar o relatório de dias de trabalho é necessário:

· selecionar o(s) Funcionário(s);
· selecionar a Data de início;
· selecionar a Data de fim;
· clicar no botão Ver relatório.
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2.2.10.15 Horas de trabalho

Nesta página o utilizador tem a possibilidade de visualizar um relatório com o resumo de
horas de trabalho no total e por dias, por funcionário.

Para consultar o relatório de horas de trabalho é necessário:

· selecionar o(s) Funcionário(s);
· selecionar a Data de início;
· selecionar a Data de fim;
· clicar no botão Ver relatório.

2.2.10.16 Resumo mensal

Nesta página o utilizador tem a possibilidade de visualizar o relatório de resumo mensal,
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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Para consultar o relatório de resumo mensal é necessário:

· selecionar o(s) Funcionário(s);
· selecionar a Data de início;
· selecionar a Data de fim;
· clicar no botão Ver relatório.

2.2.10.17 Faltas e exceções

Nesta página o utilizador tem a possibilidade de visualizar o relatório de faltas e exceções, onde pode ver os atrasos, horas extras entre outros valores.
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Para consultar o relatório de faltas e exceções é necessário:

· selecionar o(s) Funcionário(s);
· selecionar a Data de início;
· selecionar a Data de fim;
· clicar no botão Ver relatório.
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2.2.10.18 Auditoria

Nesta página o utilizador tem a possibilidade de visualizar o relatório auditoria.

Para consultar o relatório de auditoria é necessário:

· selecionar a Data de início;
· selecionar a Data de fim;
· clicar no botão Ver relatório.

2.2.11 Menu Configurações
No menu Configurações pode encontrar as seguintes secções:

· Parâmetros

· Bolsa de horas

· Departamentos

· Feriados
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· Terminais

· Tipos de pausas

· Zonas

· Alertas

· Razões de ausências

· Tabelas auxiliares

· Perfis

· Importação / exportação

· Alterar palavra_passe

2.2.11.1 Parâmetros

Nesta página o utilizador tem acesso a alguns parâmetros configuráveis da aplicação, ou
seja, pode definir o modo como o portal se vai comportar consoante o que aqui for introduzido.
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Nesta página o utilizador tem à disposição 2 seções:
- Dados da empresa
- Parâmetros

Dados da empresa

Nome da empresa
Imposto de rendimento
Nº contribuinte
Morada
Código-postal
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Nome da empresa onde está instalada a aplicação (facultativo).
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares da
empresa onde está instalada a aplicação (facultativo).
NIF da empresa onde está instalada a aplicação (facultativo).
Morada da empresa onde está instalada a aplicação (facultativo).
Código-postal da empresa onde está instalada a aplicação
(facultativo).
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Telefone

Fax

Telefone da empresa onde está instalada a aplicação (facultativo).
País da empresa onde está instalada a aplicação (facultativo).
E-mail da empresa onde está instalada a aplicação (facultativo).
Cidade da empresa onde está instalada a aplicação (facultativo).
Fax da empresa onde está instalada a aplicação (facultativo).

Logotipo

Logotipo utilizado nos relatórios (facultativo).

País
Email
Cidade

NOTA: Todas as alterações apenas são guardadas e validadas após clicar no botão
“Guardar” e aparecer a informação a dizer que foi salvo com sucesso.

Parâmetros - Análise de dados

Marcar
saída Caso o funcionário não tenha marcação de saída, a aplicação
automaticamente fecha o dia do funcionário consoante a hora
automáticamente
de saída definida no horário.
Análise
automática Os movimentos importados do terminal são automaticamente classificados como entrada ou saída, baseado no
de movimentos
horário do funcionário, e não no que é definido manualmente
no terminal.
Recálculo
automático dos dados
Verificar movimentos
no arranque
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Ao efetuar qualquer alteração nas ausências, férias ou movimentos, é feito o recálculo automático para o dia alterado.
Ao abrir a aplicação, caso exista ligação aos terminais, é
colocada uma pergunta sobre se pretende importar os movi-
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mentos do terminal naquele momento..
Verificação no arranque (dias)

Quando a opção anterior está ativa, são importados automaticamente os movimentos dos últimos x dias, sendo x o valor
definido neste campo.

Tempo mínimo entre Tempo mínimo de intervalo necessário para a aplicação importar um novo movimento do funcionário.
movimentos
(minutos)
Exemplo como o valor definido em 5 minutos:
marcação do funcionário às 9 horas. Qualquer movimento
até às 9h05 minutos será ignorado, só voltando a ser aceite
um novo movimento a partir das 9h06 minutos.Conta.
Tempo para classiMovimentos de entrada após um movimento de saída com
ficação de movimen- um tempo de intervalo igual ou inferior ao definido neste
campo, serão classficados como acessos e ignorados de
tos de acessos
assiduidade. (esta opção só deverá ser usada se o mesmo
terminal fizer acessos e assiduidade simultaneamente)
Exemplo para um valor de 5 minutos.
Movimento de entrada às 9h, movimento de saída às 9h04
minutos, novo movimento de entrada às 9h08 minutos -> os
movimentos das 9h04 minutos e 9h08 minutos, são classificados como movimentos de acessos
Movimento de entrada às 9h, movimento de saída às 9h04
minutos -> ambos os movimentos classificados como assiduidade.
Tempo para ignorar Apenas para os movimentos de tarefas, caso existam dois
movimentos de tare- movimentos do mesmo tipo de tarefa com um tempo inferior
ao definido neste campo, ambos os movimentos são autofas
maticamente ignorados.
Movimentos de
(Esta opção só deverá ser usada se o mesmo terminal fizer
acessos e assiduidade simultaneamente)
acesso e assiduidade classificados
Os movimentos de assiduidade e acessos são classificados
consoante códigos
manualmente no terminal consoante o código escolhido pelos
de trabalho
funcionários.
Finalizar tarefas com Caso o último movimento seja um movimento de entrada em
tarefa e seja feito um movimento de assiduidade, automaticaos movimentos de
mente é criado um movimento de saída da tarefa ainda em
assiduidade
aberto.
Ignorar movimentos Caso esta opção esteja seleccionada, ao fazer a importação
dos terminais, com a dos movimentos dos terminais, caso no terminal existam movimentos com a data superior à data do pc onde a im-

© 2021 Logicpulse

143

data superior à data
de hoje (hora do pc)

portação está a ser feita, estes movimentos são ignorados.

Ignorar segundos
Com esta opção ativa, os segundos dos movimentos dos
dos movimentos no funcionários são ignorados.
cálculo das horas de
Exemplo para um horário das 9h às 18h (descontando 1
trabalho
hora de pausa):
- entrada às 9h00m50s, saída às 18h00m00s:
Com a opção ativa, são contabilizadas 8h de trabalho.
Com a opção desativa, são contabilizadas 7h59m10s, onde
no relatório só aparece 7h59.
Movimentos asCom esta opção ativa, todos os movimentos que venham
siduidade classifica- com o código de trabalho de 1 a 10 do terminal, serão classidos (entradas e saí- ficados manualmente como entrada caso o código de trabalho seja 1, 3, 5, 7 ou 9, e serão classificados como saída
das) com código de
caso o código de trabalho seja 2, 4, 6, 8 ou 10.
tarefas de 1 a 10,
onde os números ímpares são entradas e
os pares são saída

NOTA: Todas as alterações apenas são guardadas e validadas após clicar no botão
“Guardar” e aparecer a informação a dizer que foi salvo com sucesso.
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Parâmetros - Horas extra

Tempo de trabalho e
horas extra apenas
são
contabilizadas
no período definido
no horário (entre inicio e fim das tolerâncias)

Com esta opção ativa, apenas é contablizado o tempo de trabalho do colaborador nos limites definidos no horário deste.
Exemplo para um horário das 9h às 18h, com 1 hora de tolerância (descontando 1 hora de pausa):
- movimento de entrada às 9h e movimento de saída às 18h.
Total de trabalho: 8 horas
- movimento de entrada às 8h e movimento de saída às 18h.
Total de trabalho: 9 horas
- movimento de entrada às 7h e movimento de saída às 18h.
Total de trabalho: 9 horas
- movimento de entrada às 7h e movimento de saída às 20h.
Total de trabalho: 10 horas

- movimento de entrada às 8h e movimento de saída às 19h.
Total de trabalho: 10 horas.
Marcar hora definida Ao importar os movimentos do terminal, caso o movimento
dentro da tolerância esteja no período de tolerância do horário, é ignorada a hora
da marcação do terminal, e assumida a hora do horário.
(esta opção não é abrangida pelo recálculo qualquer importação feita com a opção ativa, os movimentos importados
terão de ser eliminados manualmente e terão de ser novamento importados os movimentos)

© 2021 Logicpulse

145

exemplo para horário das 9h às 18h com tolerância de 15
minutos:
movimento de entrada às 8h50: movimento no relatório -> 9h
movimento de entrada às 8h45: movimento no relatório -> 9h
movimento de entrada às 8h44: movimento no relatório ->
8h44
Período definido na Com esta opção ativa, todo o tempo de horas extra feito no
tolerância do horário período das tolerância é ignorado.
não conta para horas
Exemplo para horário das 9h às 18h com tolerância de 15
extra
minutos (considerando 1 hora de pausa):
Movimento de entrada às 8h50, movimento de saída às 18h,
tempo de horas extra -> 0 minutos
Movimento de entrada às 8h50, movimento de saída às
18h15, tempo de horas extra -> 0 minutos
Movimento de entrada às 8h50, movimento de saída às
18h20, tempo de horas extra -> 20 minutos
Movimento de entrada às 8h40, movimento de saída às
18h20, tempo de horas extra -> 40 minutos o dia alterado.
Gerar excepção ao Com esta opção ativa, é apresentada na lista de alertas da
entrar em horas ex- página inicial (aplicação -> monitor) a exceção "entrou em
horas extra"..
tra
Ignorar horas extra
Ocultar horas extra
em dias com escala
definida
Horas extra com
valor fixo (definir
valor no campo
tempo hora extra)

Com esta opção ativa, todas as horas extra são ignoradas,
sendo apresentado sempre o valor 00:00 nos relatórios.
Com esta opção ativa, todas as horas extra são ignoradas
nos dias de trabalho do funcionário, sendo apresentado
sempre o valor 00:00 nos relatórios. Nos dias de folga o valor
das horas extra será apresentado.
Com esta opção ativa, todas as horas extra serão arredondadas consoante o valor definido em baixo (arredondamento
sempre feito para baixo).

Arredondar horas
Com esta opção ativa, as horas extra caraterizadas serão
extra parametrizadas arredondadas consoante o valor definido em baixo (arredondamento sempre feito para baixo).
(definir valor no
campo hora extra)
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Tempo hora extra
(minutos)

Valor a ser definido para o arredondamento das horas extra.
Se o valor definido estiver a 30 e o funcionário efetuar 1h33
minutos de horas extra, serão será apeans contabilizado
1h30 minutos. Caso o funcionário efetue 1h29 minutos de
horas extra, apenas será contabilizado 1 hora extra.
Descontar uma hora Caso o funcionário esteja em horas extra e trabalhe consec(jantar) das horas ex- utivamente até depois das 20 horas, é descontado uma hora
deste valor, equivalente à hora de jantar.
tra depois das 20h
Inicio da hora extra
noturna

Indicar a partir de que horas, a contabilização da hora extra
nocturna se inicia.

Fim da hora extra
noturna

Indicar até que horas, a contabilização da hora extranocturna
é terminada.

Mínimo de horas ex- Valor mínimo de horas extra que será contalibizado por dia,
em dias com horário definido. Para ignorar colocar o valor 0
tra em dias de tra(zero).
balho
Máximo de horas ex- Valor máximo de horas extra que será contalibizado por dia,
em dias com horário definido. Para ignorar colocar o valor 0
tra em dias de tra(zero).
balho
Máximo de horas ex- Valor máximo de horas extra que será contalibizado por dia,
em dias sem horário definido (folgas). Para ignorar colocar o
tra em dias sem
valor 0 (zero).
horário
Máximo de horas ex- Valor máximo de horas extra que será contalibizado por semana. Para ignorar colocar o valor 0 (zero).
tra por semana
Máximo de horas ex- Valor máximo de horas extra que será contalibizado por mês.
Para ignorar colocar o valor 0 (zero).
tra por mês
Máximo de horas ex- Valor máximo de horas extra que será contalibizado por ano.
Para ignorar colocar o valor 0 (zero).
tra por ano
Trabalho ao domingo Com esta opção ativa, caso um funcionário trabalhe num
vai todo para horas domingo, mesmo que tenha horário, todo o tempo de trabalho
irá para horas extra.
extra, mesmo que
tenha horário

NOTA: Todas as alterações apenas são guardadas e validadas após clicar no botão
“Guardar” e aparecer a informação a dizer que foi salvo com sucesso.

© 2021 Logicpulse

147

Parâmetros - Ausências / atrasos

Descontar ausência O valor das horas previstas nos relatórios, será descontado
das horas previstas caso o funcionário tenha uma ausência (será necessário
definir nas razões de ausências, quais as que terão esta funcionalidade).
Exemplo para um horário com 8 horas previstas, e para uma
ausência de 3 horas, com a opção ativa, no relatório são apresentadas 5 horas prevista, caso contrário, são apresentadas 8 horas previstas.
Adicionar ausência Com esta opção ativa, caso o funcionário não cumpra as
caso o funcionário horas definidas no horário, é adicionada automaticamente
não
trabalhe
o uma falta injustificada com o tempo em falta.
horário completo
Tolerância para adicionar ausência caso
o funcionário não
trabalhe o horário
completo (minutos)

Valor da tolerância que é dada ao funcionário, caso este não
cumpra o horário completo, antes de ser adicionada uma
ausência.

Exemplo, para um valor definido de 15 minutos.
O funcionário tem um horário de trabalho de 8 horas e
apenas trabalhou:
- 7h45 minutos. Não é adicionada nenhuma ausência.
- 7h40 minutos. É adicionada uma ausência de 20 minutos
Adicionar ausência Com esta opção ativa, caso o funcionário chegue atrasado
em caso de atraso ou saia mais cedo, é adicionada automaticamente uma falta
injustificada com o tempo em falta, mesmo que este tenha
ou saída mais cedo
um tempo de trabalho superior ao previsto.
Exemplo para um horário das 9h às 18h (descontando 1
hora de pausa):
- Entrada às 9h30 minutos, saída às 19h: tempo de trabalho
8h30, com uma falta injustifcada (atraso) de 30 minutos
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Adicionar ausência
em caso de atraso
ou saída mais cedo
nas saídas de pausa
Adicionar ausência
caso o funcionário
não cumpra o período de horário fixo

Com esta opção ativa, caso o funcionário chegue atrasado
ou saia mais cedo nas pausas, é adicionada automaticamente uma falta injustificada com o tempo em falta, mesmo
que este tenha um tempo de trabalho superior ao previsto.
Com esta opção ativa, caso o funcionário tenha um horário
com período fixo definido, e falhe este perído, é criada automaticamente uma falta injustificada com este tempo, mesmo
que o trabalhador tempo um tempo de trabalho superior ao
definido no horário.
Remover sempre at- Com esta opção ativa, o funcionário tem de compensar em
dobro o seu atraso, no próprio dia
raso das horas de
trabalho
Contabilizar tolerân- No caso de o funcionário entrar após a tolerância, é contabilcia nas ausências de izado o tempo de atraso desde a hora entrada
atraso
Contabilizar horas
de pausa nos atrasos

Caso o funcionário se atrase na entrada após as pausas,
este tempo é acumulado para o valor de atraso total do dia

Limite de atrasos por Limite máximo que um funcionário poderá de atrasos por
mês, antes de ter uma falta injustificada (mesmo em permês (minutos)
íodos de tolerância).
Exemplo, para uma tolerância de 15 minutos, com um valor
de 60 minutos:
Um funcionário chega todos os dias 5 minutos atrasado,
como está dentro da tolerância, não é contabilizada falta,
mas após 12 dias (quando atinge os 60 minutos), no 13º dia e
dias seguintes até ao final do mês, será criada uma falta injustificada de 5 minutos.
Adicionar ausência
Com esta opção ativa, as faltas de sistema são criadas,
caso estejam ausên- mesmo que exista uma ausência ainda por aprovar. Após
aprovação as faltas de sistema são automaticamente elimincias por aprovar
adas.
Adicionar ausência
Com esta opção ativa, caso o funcionário não cumpra o
mensal no último dia tempo de trabalho previsto num determinado mês, será adido mês, caso o fun- cionada uma ausência com o tempo em falta, no último dia
do mês
cionário não cumpra
o previsto mensalmente
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NOTA: Todas as alterações apenas são guardadas e validadas após clicar no botão
“Guardar” e aparecer a informação a dizer que foi salvo com sucesso.

Parâmetros - Outros

Ip do servidor

Caso a aplicação comunique com os terminais através da aplicação access.Monitor, definir o ip do computador onde o access.Monitor está instalado.
Apresentar todos os Com esta opção ativa, todos os dias são apresentados nos
relatórios, mesmo os dias de folga.
dias nos relatórios
Exemplo para uma escala de trabalho de segunda-feira a
sexta-feira, com folga ao sábado e domingo, com a opção
ativa aparecem todos os dias de trabalho, onde o sábado e
domingo aparecem com todos os valores em branco. Sem a
opção ativa apenas aparecem os dias de segunda-feira a
sexta-feira.
Nota: caso o funcionário trabalhe num sábado, memso com
a opção inativa, este dia é apresentado no relatório, só não
são apresentados dias de folga em que o colaborador não
tenha nenhum movimento.
Descrição a apare- O texto que for aqui definido irá aparecer na coluna detalhes
cer em dias sem dos relatórios.
horário
Apresentar
re- Com esta opção ativa, nos relatórios diários, caso o funlatórios com cores cionário tenha uma ausência, a linha correspondente aparece
com a cor definida na respetiva ausência.
das ausências
Os feriados são igCom esta opção ativa, os feriados são contabilizados como
dias normais de trabalho.
norados
Apresentar na
"Com esta opção ativa, na coluna das horas efetivas, é apresentado todo o tempo de trabalho de um funcionário.
coluna horas
efetivas, o valor total
Exemplo para um horário das 9h às 18h (descontando 1hora
das horas de trade
pausa), para uma entrada às 9h e saída às 19h:
balho do funcionário
(inclui as horas excom a opção ativa:
tra)
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- horas prevista: 08:00
- horas efetivas: 09:00
- horas extra: 01:00

sem a opção ativa:
- horas prevista: 08:00
- horas efetivas: 08:00
- horas extra: 01:00"
Esta opção serve para definir o fuso horário de funcionamento do portal, para os movimentos ficarem com a hora do
fuso horário seleccionado.
Escala por defeito
Esta opção serve para definir o horário por defeito da aplicação, ou seja, quando se cria um novo funcionário, este
automaticamente fica associado a esta escala.
Precisa de estar
Com esta opção ativa, caso sejam feitas marcações através
da aplicação mobile, ou através da página de marcações do
numa zona para a
marcação ser aceite portal, estas marcações apenas serão aceites caso as coordenadas da marcação estejam dentro de alguma das zonas criadas.
Utilizar login através Com esta opção ativa, o login é efetuado através do ative directory. Caso este login seja válido, a autenticação é automátda active directory
ica. Esta opção funciona na aplicação Windows e Portal
(AD)
(caso o possua).
Sincronizar dados
Caso tenha a opção de cloud, ao ativar esta opção, todos os
dados serão sincronizados em tempo real com esta.
automaticamente
com a cloud
Fuso horário

Utilizar aplicação
monitor

Com esta opção ativa, toda a comunicação dos terminais é
feita através da aplicação monitor.

Na página Movimen- Com esta opção ativa, na página Movimentos, do separador
Aplicação, apenas são apresentados o último movimento de
tos, do separador
cada funcionário.
Aplicação, apresentar apenas o
último movimento de
cada funcionário
Nº de dias a apresentar na página
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Movimentos, separador Aplicação
Primeiro dia do inicio Quando abre a aplicação, todas as datas, iniciam automaticamente no dia do mês definido neste parâmetro.
do processamento
Nº dias para passar
para próximo processamento

As datas da aplicação, irão passar para o próximo período,
após a quantidade de dias aqui definidos

Cor de fundo dos
fins-de-semana

Exemplo:
Inicio do período - 1
Nº dias para passar para próximo processamento - 10
Mês Dezembro:
- de 1 de Dezembro a 10 de Dezembro, a data vai ser inicializada com 1 de Novembro, até 30 de Novembro
- a partir de dia 11 de Dezembro, a data vai ser inicializada a
1 de Dezembro, até ao dia atual
Cor de fundo com que as linhas dos relatórios irão aparecer
para os fins-de-semana.

Cor do texto dos
fins-de-semana

Cor do texto com que as linhas dos relatórios irão aparecer
para os fins-de-semana.

Cor de fundo dos
feriados

Cor de fundo com que as linhas dos relatórios irão aparecer
para os feriados.

Cor do texto dos
feriados

Cor do texto com que as linhas dos relatórios irão aparecer
para os feriados.

Servidor de envio
de emails

Servidor de envio de emails

Porta de envio de
emails

Porta de envio de emails

Usar SMTP replay
Enviar emails em
formato HTML

Com esta opção ativa, os emails são enviados atrvés do
SMTP replay.
Com esta opção ativa, os emails são enviados em formato
HTML.

Usar credenciais no
envio de emails

Com esta opção ativa, o servidor de envio de emails irá utilizar credenciais para o efeito.

Login para envio de
emails

Login para o envio de emails

Password para envio Password para envio de emails
de emails
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Tempo de espera
Tempo de espera para envio de emails (segundos)
para envio de emails
(segundos)
Email a ser apresentado no envio
de emails

Email a ser apresentado no envio de emails

Nome a ser apresentado no envio
de emails

Nome a ser apresentado no envio de emails

Necessário dois
fatores de
autenticação

Com esta opção ativa, para fazer login na aplicação, é necessário, para além dos dados de acesso utilizador e palavra
chave, introduzir um código que é enviado por SMS ou por email.
Corresponde ao tempo que o utilizador dispõe para a introdução do código que recebe para fazer login na aplicação.

Número de minutos
máximos para
autenticação
Código de
autenticação enviado por email

Corresponde ao código que é enviado por e-mail para o utilizador fazer login na aplicação.

Código de
autenticação enviado por SMS

Corresponde ao código que é enviado por SMS para o utilizador fazer login na aplicação.

Nº de funcionários
do mesmo departamento em férias

Indicar quantos funcionários do mesmo departamento podem
marcar férias simultaneamente. Com o valor 0 não há limite.

NOTA: Todas as alterações apenas são guardadas e validadas após clicar no botão
“Guardar” e aparecer a informação a dizer que foi salvo com sucesso.
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Parâmetros - Aprovações

Aprovação
veis

por

ní- Com esta opção ativa, um pedido feito pelo colaborador, terá
de ser aprovado por todos os niveis de chefia (definidos na
ficha de cada funcionário) antes desta ficar efetiva.

Aprovação sobe de
nível caso não haja
nenhuma alteração
Nº de dias necessários para subir
nível de aprovação,
caso não haja nenhuma alteração
Necessário um determinado
número
de aprovações de
superiores
Nº aprovações necessárias
Necessário
aprovação de férias
Aprovação por níveis das férias

Só após um determinado nível aprovar é que o nível seguinte
poderá fazer a respetiva aprovação.
Caso a opção anterior esteja ativa, ao ativar esta opção, após
x dias (valor definido no campo seguinte) em que um pedido
não seja aprovado por um determinado nível, esta transita
automaticamente para o nível seguinte.
Caso não haja nenhuma aprovação ou reprovação de férias,
faltas, movimentos, horas extra ou de funcionários, durante o
número de dias definido neste parâmetro, a respetiva
aprovação ou reprovação passa para a chefia seguinte.
Com esta opção ativa, será necessário que um determinado
número de chefias (valor definido no campo seguinte) aprove
o pedido do funcionário antes deste ficar efetivo..
Número de chefias que têm de aprovar férias, faltas, movimentos, horas extra ou funcionários, para esta ficar
aprovada.
Com esta opção ativa, todos os pedidos de férias, terão de
ser aprovados por uma chefia. Com esta opção ativa,
Com esta opção ativa, é aplicado a aprovação por níveis às
férias.

Necessário
Com esta opção ativa, todos os pedidos de ausências, terão
aprovação de ausên- de ser aprovados por uma chefia.
cias
Aprovação por ní-
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veis das ausências
Necessário
aprovação de movimentos

Com esta opção ativa, todos os pedidos de movimentos,
terão de ser aprovados por uma chefia.

Aprovação por níveis dos movimentos

Com esta opção ativa, é aplicado a aprovação por níveis aos
movimentos.

Necessário
aprovação de horas
extra

Com esta opção ativa, todas as horas extra terão de ser
aprovados por uma chefia.

Necessário
Com esta opção ativa, todas as edições de funcionários terão
aprovação de edição de ser aprovados por uma chefia.
de funcionários
Necessário
Com esta opção ativa, todas as eliminações de funcionários
aprovação de elimin- terão de ser aprovados por uma chefia.
ação de funcionários
Necessário sempre Com esta opção ativa, todos os pedidos necessitam da
aprovação de algum utilizador com privilégios de adminisaprovação dos adtração, para além da aprovação da respetiva chefia.
ministradores
(férias, ausências ou
movimentos solicitados)
Faltas da aplicação
aprovadas automáticamente

Com esta opção ativa, todas as faltas criadas pelo sistema
são aprovadas automaticamente.

NOTA: Todas as alterações apenas são guardadas e validadas após clicar no botão
“Guardar” e aparecer a informação a dizer que foi salvo com sucesso.
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2.2.11.2 Bolsa de horas

Nesta janela o utilizador tem acesso aos parâmetros configuráveis da bolsa de horas.

Utilizar
horas
Aprovar
horas
mente

bolsa

de Com esta opção ativa, ativa a utilização de bolsa de horas na
aplicação (será também necessário ativar individualmente
em cada funcionário).
bolsa de Com esta opção ativa, as horas extra são convertidas para
automatica- bolsa de horas automaticamente, caso contrário, terão de
ser aprovadas antes.

Dias a utilizar bolsa Dias em que é possível acumular automaticamente bolsa de
de horas (saldo posit- horas.
ivo)
Dias a utilizar bolsa Dias em que é possível descontar automaticamente bolsa de
de horas (saldo neg- horas.
ativo)
Descontar bolsa de
horas, caso o trabalho
efetivo seja inferior
ao trabalho previsto,
mesmo que não haja
justificação de ausência
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Descontar automat- Caso alguma das seguintes opções dos parâmetros gerais
icamente bolsa de esteja ativa, a falta injustificada é automaticamente justicada
como bolsa de horas, descontando o respetivo valor do saldo
horas nas faltas
do colaborador:
- "Adicionar ausência caso o funcionário não trabalhe o
horário completo"
- "Adicionar ausência caso o funcionário não cumpra o período de horário fixo"
Permitir
descontar Caso o funcionário falte o dia completo, com esta opção
caso o funcionário ativa, este dia é automaticamente justificado como bolsa de
falte um dia completo horas.
Trabalho aos feriados Com esta opção ativa, caso o funcionário trabalhe num fericonta dia completo de ado, mesmo que este tenha horário, todo o tempo de tratrabalho para bolsa balho vai para bolsa de horas.
de horas
Bolsa de horas com Com esta opção ativa, o trabalho ao domingo terá diferentes
valores diferentes ao cálculos, consoante as opções escolhidas em baixo.
domingo
Trabalho ao domingo Caso o funcionário trabalhe num domingo, mesmo que o
conta dia completo de tempo de trabalho seja inferior ao tempo previsto, irá para
bolsa de horas um dia completo.
trabalho
Trabalho ao domingo Caso o funcionário trabalhe num domingo, irá sempre para
conta valor fixo para bolsa de horas, o valor que for definido no campo seguinte.
bolsa de horas
Tempo mínimo a cont- Tempo minimo de horas extra necessárias para serem contabilizar
por
dia abilizadas para bolsa de horas.
(minutos)
Valor máximo por mês Valor máximo de bolsa de horas que é possível um funcionário acumular por mês. Para ignorar colocar o valor 0
(minutos)
(zero).
Horas noturnas não Com esta opção ativa, todas as horas extra feitas no período
contabilizam
para noturnos (definido nos parâmetros), não são contabilizadas
para o total de bolsa de horas.
bolsa de horas
Utilizar valores arre- Com esta opção ativa, os valores de bolsa de horas serão
sempre arredondados, consoante o valor escolhido na opção
dondados
seguinte.
Arredondar
para Todos os valores de bolsa de horas serão arredondados
para baixo (p.Ex. 34 minutos arredondam para 30 minutos).
baixo
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Permitir valores totais Com esta opção ativa, um funcionário pode faltar com justificação de bolsa horas, antes de ter saldo disponível.
negativos
Exemplo: funcionário tem 1 hora em bolsa de horas, hoje
falta 2 horas, com a opção ativa, é possível o funcionáiro
fazer a justificação, ficando a dever 1 hora à casa, caso contrário, apenas poderá justificar 1 hora, ficando a outra hora
como falta injustificada.
Descontar automat- Caso alguma das seguintes opções dos parâmetros gerais
icamente bolsa de esteja ativa, a falta de atraso é automaticamente justicada
como bolsa de horas, descontando o respetivo valor do saldo
horas nos atrasos
do colaborador:
- "Adicionar ausência em caso de atraso ou saída mais
cedo"

Apresentar valor nas
horas extra
Trabalho ao domingo
conta metade de um
dia de trabalho para a
bolsa de horas

- "Adicionar ausência em caso de atraso ou saída mais cedo
nas pausa"
Com esta opção ativa, o valor de bolsa de horas aparece nos
relatórios de resumo diário na coluna horas extra, casa contrário, a coluna horas extra aparecerá a 0.
Caso o funcionário trabalhe num domingo, mesmo que o
tempo de trabalho seja inferior a metade do tempo previsto,
irá para bolsa de horas meio dia.

Valor fixo a utilizar ao Caso o funcionário trabalhe num domingo, mesmo que o
tempo de trabalho seja inferior ao valor aqui definido, irá ter
domingo (minutos)
acesso ao total de tempo para bolsa de horas.
Exemplo: definimos 480 minutos (8 horas) neste campo.
Basta o funcionário trabalhar 1 hora num domingo que irá ter
direito às 8 horas de bolsa de horas.
Minutos que passam Valor máximo de bolsa de horas que é possível um funcionário transitar de mês. Para ignorar colocar o valor 0
de mês
(zero).
Blocos de arredonda- Escolher os minutos de arredondamento da bolsa de horas.
mento (minutos)
Arredondar para cima Todos os valores de bolsa de horas serão arredondados
para cima (p.Ex. 24 minutos arredondam para 30 minutos).
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2.2.11.3 Departamentos

Nesta pagina o utilizador tem a possíbilidade de visualizar a lista de departamentos.

O utilizador dispõe dos botões:
navega para a página de criação de departamentos
navega para a página de edição de departamentos
permite eliminar um departamento
permite exportar a lista de departamentos para um ficheiro PDF
permite exportar a lista de departamentos para um ficheiro XLS
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Novo

Nesta página o utilizador tem a possibilidade de adicionar um departamento.

Para adicionar um novo departamento é necessário:

· preencher o Nome;
· preencher o Código (opcional);
· preencher a Descrição (opcional);
· preencher o CSS (opcional);
· selecionar o Departamento (Departamento pai - opcional);
· clicar no botão Guardar.
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Editar

Nesta pagina o utilizador tem a possíbilidade de editar um departamento.

Para editar um departamento é necessário:

· realizar todas as alterações necessárias relativamente ao departamento selecionado;
· clicar no botão Guardar.

2.2.11.4 Feriados

Nesta pagina o utilizador tem a possíbilidade de visualizar a lista de feriados.

© 2021 Logicpulse

161

O utilizador dispõe dos botões:
navega para a página de criação de feriados
navega para a página de edição de feriados
permite eliminar um feriado
permite exportar a lista de feriados para um ficheiro PDF
permite exportar a lista de feriados para um ficheiro XLS
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Novo

Nesta página o utilizador tem a possibilidade de adicionar um feriado.

Para adicionar um novo feriado é necessário:

· preencher o Dia;
· preencher o Nome;
· selecionar o Mês (opcional);
· selecionar a Cidade (opcional);
· selecionar o Ano (opcional);
· selecionar feriado Fixo (opcional);
· clicar no botão Guardar.
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Editar

Nesta pagina o utilizador tem a possíbilidade de editar um feriado.

Para editar um feriado é necessário:

· realizar todas as alterações necessárias relativamente ao feriado selecionado;
· clicar no botão Guardar.
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2.2.11.5 Terminais

Nesta pagina o utilizador tem a possíbilidade de visualizar a lista de terminais.

O utilizador dispõe dos botões:
navega para a página de criação de terminais
navega para a página de edição de terminais
permite exportar a lista de terminais para um ficheiro PDF
permite exportar a lista de terminais para um ficheiro XLS
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Novo

Nesta página o utilizador tem a possibilidade de adicionar um terminal.

Para adicionar um novo terminal é necessário:

· preencher o Nome;
· preencher / selecionar o(s) campo(s) que ache pertinentes;
· clicar no botão Guardar.
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Editar

Nesta pagina o utilizador tem a possíbilidade de editar um terminal.

Para editar um terminal é necessário:

· realizar todas as alterações necessárias relativamente ao terminal selecionado;
· clicar no botão Guardar.
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2.2.11.6 Tipos de pausas

Nesta pagina o utilizador tem a possíbilidade de visualizar a lista de tipos de pausas.

O utilizador dispõe dos botões:
navega para a página de criação de tipos de pausa
navega para a página de edição de tipos de pausa
permite eliminar um tipo de pausa
permite exportar a lista de tipos de pausa para um ficheiro PDF
permite exportar a lista de tipos de pausa para um ficheiro XLS
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Novo

Nesta página o utilizador tem a possibilidade de adicionar um tipo de pausa.

Para adicionar um novo tipo de pausa é necessário:

· preencher o Nome;
· preencher / selecionar o(s) campo(s) que ache pertinentes;
· clicar no botão Guardar.

© 2021 Logicpulse

169

Editar

Nesta pagina o utilizador tem a possíbilidade de editar um terminal.

Para editar um tipo de pausa é necessário:

· realizar todas as alterações necessárias relativamente ao tipo de pausa selecionado;
· clicar no botão Guardar.
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2.2.11.7 Zonas

Nesta pagina o utilizador tem a possíbilidade de visualizar a lista de zonas.

O utilizador dispõe dos botões:
navega para a página de criação de zonas
navega para uma página com um mapa com as zonas que estão criadas
navega para a página de edição de zonas
permite eliminar uma zona
permite exportar a lista de zonas para um ficheiro PDF
permite exportar a lista de zonas para um ficheiro XLS

© 2021 Logicpulse

171

Novo

Nesta página o utilizador tem a possibilidade de adicionar uma zona.

Para adicionar uma nova zona é necessário:

· preencher o Nome;
· preencher / selecionar o(s) campo(s) que ache pertinentes;
· clicar no botão Guardar.
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Consultar

Nesta página o utilizador tem a possibilidade de visualizar num mapa todas as zonas que
tem criadas no portal.

Editar

Nesta pagina o utilizador tem a possíbilidade de editar uma zona.
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Para editar uma zona é necessário:

· realizar todas as alterações necessárias relativamente à zona selecionada;
· clicar no botão Guardar.

2.2.11.8 Alertas

Nesta pagina o utilizador tem a possíbilidade de visualizar a lista de alertas.

O utilizador dispõe dos botões:
navega para a página de criação de alertas
navega para a página de edição de alertas
permite eliminar um alerta
permite exportar a lista de alertas para um ficheiro PDF
permite exportar a lista de alertas para um ficheiro XLS
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Novo

Nesta página o utilizador tem a possibilidade de adicionar um alerta.

Para adicionar um novo alerta é necessário:

· preencher o Nome;
· selecionar o Tipo de alerta;
· preencher / selecionar o(s) campo(s) que ache pertinentes;
· clicar no botão Guardar.
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Editar

Nesta pagina o utilizador tem a possíbilidade de editar um alerta.

Para editar um alerta é necessário:

· realizar todas as alterações necessárias relativamente ao alerta selecionado;
· clicar no botão Guardar.
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2.2.11.9 Razões de ausências

Nesta página o utilizador tem a possibilidade de visualizar a lista de razões de ausências
criadas até ao momento.

O utilizador dispõe dos botões:
navega para a página de criação de razões de ausências
navega para a página de edição de razões de ausências
permite eliminar uma razão de ausência
permite exportar a lista de razões de ausências para um ficheiro PDF
permite exportar a lista de razões de ausências para um ficheiro XLS
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Novo

Nesta página o utilizador tem a possibilidade de adicionar uma razão de ausência.

O utilizador dispõe dos botões:
navega para a página de criação de razões de ausências
navega para a página de edição de razões de ausências
permite eliminar uma razão de ausência
permite exportar a lista de razões de ausências para um ficheiro PDF
permite exportar a lista de razões de ausências para um ficheiro XLS
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Editar

Nesta página o utilizador tem a possibilidade de visualizar a lista de razões de ausências
criadas até ao momento.

O utilizador dispõe dos botões:
navega para a página de criação de razões de ausências
navega para a página de edição de razões de ausências
permite eliminar uma razão de ausência
permite exportar a lista de razões de ausências para um ficheiro PDF
permite exportar a lista de razões de ausências para um ficheiro XLS

2.2.11.10 Tabelas auxiliares
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No menu Configurações -> Tabelas auxiliares pode encontrar a seguinte secção:

· Horas por funcionário

· Horas por tarefa

· Resumo diário

· Resumo diário

· Resumo diário

· Resumo diário

· Resumo diário

· Resumo diário

· Resumo diário

· Resumo diário

· Resumo diário
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Centro de custo

Nesta pagina o utilizador tem a possíbilidade de visualizar a lista de centros de custo.

O utilizador dispõe dos botões:
navega para a página de criação de centros de custo
navega para a página de edição de centros de custo
permite eliminar um centro de custo
permite exportar a lista de centros de custo para um ficheiro PDF
permite exportar a lista de centros de custo para um ficheiro XLS
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Novo

Nesta página o utilizador tem a possibilidade de adicionar um alerta.

Para adicionar um novo centro de custo é necessário:

· preencher o Nome;
· preencher / selecionar o(s) campo(s) que ache pertinentes;
· clicar no botão Guardar.
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Editar

Nesta pagina o utilizador tem a possíbilidade de editar um centro de custo.

Para editar um centro de custo é necessário:

· realizar todas as alterações necessárias relativamente ao centro de custo selecionado;
· clicar no botão Guardar.
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Nacionalidades

Nesta pagina o utilizador tem a possíbilidade de visualizar a lista de nacionalidades.

O utilizador dispõe dos botões:
navega para a página de criação de nacionalidades
navega para a página de edição de nacionalidades
permite eliminar uma nacionalidade
permite exportar a lista de nacionalidades para um ficheiro PDF
permite exportar a lista de nacionalidades para um ficheiro XLS
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Novo

Nesta página o utilizador tem a possibilidade de adicionar uma nacionalidade.

Para adicionar uma nova nacionalidade é necessário:

· preencher o Nome;
· clicar no botão Guardar.

© 2021 Logicpulse

185

Editar

Nesta pagina o utilizador tem a possíbilidade de editar uma nacionalidade.

Para editar uma nacionalidade é necessário:

· realizar todas as alterações necessárias relativamente à nacionalidade selecionada;
· clicar no botão Guardar.
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Cidades

Nesta pagina o utilizador tem a possíbilidade de visualizar a lista de cidades.

O utilizador dispõe dos botões:
navega para a página de criação de cidades
navega para a página de edição de cidades
permite eliminar uma cidade
permite exportar a lista de cidades para um ficheiro PDF
permite exportar a lista de cidades para um ficheiro XLS
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Novo

Nesta página o utilizador tem a possibilidade de adicionar uma cidade.

Para adicionar uma nova cidade é necessário:

· preencher o Nome;
· clicar no botão Guardar.
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Editar

Nesta pagina o utilizador tem a possíbilidade de editar uma nacionalidade.

Para editar uma nacionalidade é necessário:

· realizar todas as alterações necessárias relativamente à nacionalidade selecionada;
· clicar no botão Guardar.
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Países

Nesta pagina o utilizador tem a possíbilidade de visualizar a lista de países.

O utilizador dispõe dos botões:
navega para a página de criação de países
navega para a página de edição de países
permite eliminar uma país
permite exportar a lista de países para um ficheiro PDF
permite exportar a lista de países para um ficheiro XLS
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Novo

Nesta página o utilizador tem a possibilidade de adicionar um país.

Para adicionar um novo país é necessário:

· preencher o Nome;
· clicar no botão Guardar.
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Editar

Nesta pagina o utilizador tem a possíbilidade de editar uma nacionalidade.

Para editar uma nacionalidade é necessário:

· realizar todas as alterações necessárias relativamente à nacionalidade selecionada;
· clicar no botão Guardar.
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Habilitações literárias

Nesta pagina o utilizador tem a possíbilidade de visualizar a lista de habilitações literárias.

O utilizador dispõe dos botões:
navega para a página de criação de habilitações literárias
navega para a página de edição de habilitações literárias
permite eliminar uma habilitação literária
permite exportar a lista de habilitações literárias para um ficheiro PDF
permite exportar a lista de habilitações literárias para um ficheiro XLS
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Novo

Nesta página o utilizador tem a possibilidade de adicionar uma habilitação literária.

Para adicionar uma nova habilitação literária é necessário:

· preencher o Nome;
· clicar no botão Guardar.
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Editar

Nesta pagina o utilizador tem a possíbilidade de editar uma habilitação literária.

Para editar uma habilitação literária é necessário:

· realizar todas as alterações necessárias relativamente à habilitação literária selecionada;
· clicar no botão Guardar.
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Exames de aptidão

Nesta pagina o utilizador tem a possíbilidade de visualizar a lista de exames de aptidão.

O utilizador dispõe dos botões:
navega para a página de criação de exames de aptidão
navega para a página de edição de exames de aptidão
permite eliminar um exame de aptidão
permite exportar a lista de exames de aptidão para um ficheiro PDF
permite exportar a lista de exames de aptidão para um ficheiro XLS
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Novo

Nesta página o utilizador tem a possibilidade de adicionar um exame de aptidão.

Para adicionar um novo exame de aptidão é necessário:

· preencher o Nome;
· clicar no botão Guardar.
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Editar

Nesta pagina o utilizador tem a possíbilidade de editar um exame de aptidão.

Para editar um exame de aptidão é necessário:

· realizar todas as alterações necessárias relativamente ao exame de aptidão selecionado;
· clicar no botão Guardar.
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Contratos

Nesta pagina o utilizador tem a possíbilidade de visualizar a lista de tipos de contratos.

O utilizador dispõe dos botões:
navega para a página de criação de contratos
navega para a página de edição de contratos
permite eliminar um contrato
permite exportar a lista de contratos para um ficheiro PDF
permite exportar a lista de contratos para um ficheiro XLS
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Novo

Nesta página o utilizador tem a possibilidade de adicionar um contrato.

Para adicionar um novo contrato é necessário:

· preencher o Nome;
· clicar no botão Guardar.
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Editar

Nesta pagina o utilizador tem a possíbilidade de editar um contrato.

Para editar um contrato é necessário:

· realizar todas as alterações necessárias relativamente ao contrato selecionado;
· clicar no botão Guardar.

© 2021 Logicpulse

201

Competências

Nesta pagina o utilizador tem a possíbilidade de visualizar a lista de competências.

O utilizador dispõe dos botões:
navega para a página de criação de competências
navega para a página de edição de competências
permite eliminar uma competência
permite exportar a lista de competências para um ficheiro PDF
permite exportar a lista de competências para um ficheiro XLS
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Novo

Nesta página o utilizador tem a possibilidade de adicionar um competência.

Para adicionar uma nova competência é necessário:

· preencher o Nome;
· clicar no botão Guardar.
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Editar

Nesta pagina o utilizador tem a possíbilidade de editar uma competência.

Para editar uma competência é necessário:

· realizar todas as alterações necessárias relativamente à competência selecionada;
· clicar no botão Guardar.
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Categoria profissional

Nesta pagina o utilizador tem a possíbilidade de visualizar a lista de categorias profissionais.

O utilizador dispõe dos botões:
navega para a página de criação de categorias profissionais
navega para a página de edição de categorias profissionais
permite eliminar uma categoria profissional
permite exportar a lista de categorias profissionais para um ficheiro
PDF
permite exportar a lista de categorias profissionais para um ficheiro
XLS
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Novo

Nesta página o utilizador tem a possibilidade de adicionar uma categoria profissional.

Para adicionar uma nova categoria profissional é necessário:

· preencher o Nome;
· clicar no botão Guardar.
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Editar

Nesta pagina o utilizador tem a possíbilidade de editar uma categoria profissional.

Para editar uma categoria profissional é necessário:

· realizar todas as alterações necessárias relativamente à competência selecionada;
· clicar no botão Guardar.
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Requisitos operacionais

Nesta pagina o utilizador tem a possíbilidade de visualizar a lista de requisitos operacionais.

O utilizador dispõe dos botões:
navega para a página de criação de requisitos operacionais
navega para a página de edição de requisitos operacionais
permite eliminar um requisito operacional
permite exportar a lista de requisitos operacionais para um ficheiro
PDF
permite exportar a lista de requisitos operacionais para um ficheiro
XLS
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Novo

Nesta página o utilizador tem a possibilidade de adicionar um requisito operacional.

Para adicionar um novo requisito operacional é necessário:

· preencher o Nome;
· clicar no botão Guardar.

© 2021 Logicpulse

209

Editar

Nesta pagina o utilizador tem a possíbilidade de editar uma categoria profissional.

Para editar um requisito operacional é necessário:

· realizar todas as alterações necessárias relativamente ao requisito operacional selecionado;
· clicar no botão Guardar.

© 2021 Logicpulse

210

Contigentes

Nesta pagina o utilizador tem a possíbilidade de visualizar a lista de contigentes.

O utilizador dispõe dos botões:
navega para a página de criação de contigentes
navega para a página de edição de contigentes
permite eliminar um contigente
permite exportar a lista de contigentes para um ficheiro PDF
permite exportar a lista de contigentes para um ficheiro XLS
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Novo

Nesta página o utilizador tem a possibilidade de adicionar um contigente.

Para adicionar um novo contigente é necessário:

· preencher o Nome;
· clicar no botão Guardar.
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Editar

Nesta pagina o utilizador tem a possíbilidade de editar um contigente.

Para editar um contigente é necessário:

· realizar todas as alterações necessárias relativamente ao contigente selecionado;
· clicar no botão Guardar.
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2.2.11.11 Perfis

Nesta pagina o utilizador tem a possíbilidade de visualizar a lista de perfis.

O utilizador dispõe dos botões:
navega para a página de criação de perfis
navega para a página de edição de perfis
permite exportar a lista de perfis para um ficheiro PDF
permite exportar a lista de perfis para um ficheiro XLS
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Novo

Nesta página o utilizador tem a possibilidade de adicionar um perfil.

Para adicionar um novo perfil é necessário:

· preencher o Nome;
· selecionar / preencher os restantes campos (opcional);
· clicar no botão Guardar.
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Editar

Nesta pagina o utilizador tem a possíbilidade de editar um perfil.

Para editar um perfil é necessário:

· realizar todas as alterações necessárias relativamente ao contigente selecionado;
· clicar no botão Guardar.

2.2.11.12 Importação / exportação

No menu Configurações -> Importação / exportação pode encontrar as seguintes
secções:

· Microsoft Excel

· Escalas Microsoft Excel

· Primavera - software de gestão

· Phc - software de gestão
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· Eticadata

· WinGSL

· Caso

· TSR

· 2soft - software de gestão

· SiRHus

Microsoft Excel

Nesta página o utilizador tem a possibilidade de importar um ficheiro Excel com funcionários.

Para importar funcionários de um ficheiro Excel é necessário:
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·

selecionar

·

clicar no botão Importar.

;

Escalas Microsoft Excel

Nesta página o utilizador tem a possibilidade de importar um ficheiro Excel com escalas.

Para importar escalas de um ficheiro Excel é necessário:

· selecionar o Mês;
· selecionar o Ano;

· selecionar

;

· clicar no botão Importar.
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Primavera - software de gestão

Nesta página o utilizador tem a possibilidade de exportar um ficheiro com horas extras,
ausências ou férias.

Para exportar o utilizador deverá:
· Selecionar o Tipo de exportação;
· Selecionar os funcionários;
· Selecionar a Data de início e Data de fim;
· Clicar em Consultar;
· Clicar em Criar Ficheiro.
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Phc - software de gestão

Nesta página o utilizador tem a possibilidade de exportar um ficheiro com horas extras ou
ausências.

Para exportar o utilizador deverá:
· Selecionar o Tipo de exportação (Todos, Horas extra ou Ausências);
· Selecionar o(s) Funcionário(s);
· Selecionar a Data de início e Data de fim;
· Clicar em Consultar;
· Clicar em Criar Ficheiro.
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Eticadata

Nesta página o utilizador tem a possibilidade de exportar um ficheiro com horas extras ou
ausências.

Para exportar o utilizador deverá:
· Selecionar o Tipo de exportação (Todos, Horas extra ou Ausências);
· Selecionar os Funcionários;
· Selecionar a Data de início e Data de fim;
· Clicar em Consultar;
· Clicar em Criar Ficheiro.
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WinGSL

Nesta página o utilizador tem a possibilidade de exportar um ficheiro com horas extras ou
ausências.

Para importar o utilizador deverá:
· Selecionar o(s) Funcionário(s);
· Selecionar a Data de início e Data de fim;
· Clicar em Consultar;
· Clicar em Criar Ficheiro.
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Caso

Nesta página o utilizador tem a possibilidade de exportar um ficheiro com horas extras ou
ausências.

Para importar o utilizador deverá:
· Selecionar o(s) Funcionário(s);
· Selecionar a Data de início e Data de fim;
· Clicar em Consultar;
· Clicar em Criar Ficheiro.

TSR

No menu Configurações -> Importação / exportação -> TSR pode encontrar as seguintes
secções:

· TSR - Importação

· TSR - Exportação
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TSR - Importação

Nesta página o utilizador tem a possibilidade de importar um ficheiro com planos diários
ou planos de trabalho.

Para importar planos diários o utilizador deverá:
· Clicar em Carregar e escolher o ficheiro que pretende utilizar para importar os planos
diários;
· Clicar em Visualizar;
· Clicar em Importar.

Para importar planos de trabalho o utilizador deverá:
· Clicar em Carregar e escolher o ficheiro que pretende utilizar para importar os planos
de trabalho;
· Clicar em Visualizar;
· Clicar em Importar.
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TSR - Exportação

Nesta página o utilizador tem a possibilidade de exportar um ficheiro com horas extra ou
ausências.

Para exportar o utilizador deverá:
· Selecionar o Tipo de exportação (Todos, Horas extra ou Ausências);
· Selecionar os funcionários;
· Selecionar a Data de início e Data de fim;
· Clicar em Consultar;
· Clicar em Criar Ficheiro.
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2soft - software de gestão

Nesta página o utilizador tem a possibilidade de exportar um ficheiro com horas extras ou
ausências.

Para exportar o utilizador deverá:
· Selecionar o Tipo de exportação (Horas extra ou Ausências);
· Selecionar o(s) Funcionário(s);
· Selecionar a Data de início e Data de fim;
· Clicar em Consultar;
· Clicar em Criar Ficheiro.
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SiRHus

Nesta página o utilizador tem a possibilidade de exportar um ficheiro com horas extras ou
ausências.

Para exportar o utilizador deverá:
· Selecionar o(s) Funcionário(s);
· Selecionar a Data de início e Data de fim;
· selecionar Sub-Alimentação (opcional);
· Clicar em Consultar;
· Clicar em Criar Ficheiro.
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2.2.11.13 Alterar palavra-passe

Nesta página o utilizador tem a possibilidade de alterar a sua palavra-passe.

Para alterar a palavra-passe é necessário:

· preencher a Senha antiga;
· preencher a Nova senha;
· preencher a Confirmação da nova senha;
· clicar no botão Guardar.
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