Project Leader in IT Solutions

Empresa na área das tecnologias de informação especializada no controlo e gestão
de assiduidade, acessos, bilhética, espaços desportivos, rondas, produção e serviços
externos.

GESTÃO DE TEMPO,ESPAÇO & PESSOAS

A Projecttime é uma empresa 100% portuguesa com mais de 15 anos de experiência no setor

das TI´s, desenvolvendo software e hardware próprio. Que pelas suas características intrínsecas únicas, permitiu um meteórico sucesso em Portugal e além fronteira, estando atualmente presente em Espanha, Angola,
Brasil, Cabo Verde e Moçambique, através de uma rede de distribuidores oficiais.
Dispõe de uma equipa experiente e altamente qualificada que alia competências estratégicas, técnicas operacionais e organizativas a uma vasta experiência no desenvolvimento e comercialização de soluções sólidas,
garantindo um valor acrescentado ao negócio dos seus clientes.

Clientes no Mundo
+ de 10.000 Portugal

1.200 Angola
200 Moçambique
20 Cabo Verde
50 Brasil
10 Guiné Bissau
5 São Tomé e Príncipe

A PROJECTTIME, enquanto empresa de
referência no sector das TI´s, está consciente da sua responsabilidade empresarial
e da necessidade de contribuir para o permanente desenvolvimento da sociedade.
Entendendo por isto, que é nosso dever assumir o compromisso de melhoria contínua da qualidade dos processos,
produtos e serviços, para a consequente
consolidação do prestígio da marca.
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SOLUÇÕES
DE SOFTWARE / HARDWARE
ÁREAS DE NEGÓCIO

GESTÃO DE ASSIDUIDADE
Porque o tempo é um recurso importante, as organizações,
independentemente da sua dimensão, sector (público ou
privado), necessitam de controlar a assiduidade e pontualidade dos seus colaboradores. Ter acesso à informação certa,
no momento certo, poderá ser importante para rentabilizar
e reduzir custos, assim como para evitar dúvidas e conflitos.
De uma forma simples e eficaz, o Software Innuxtime gere
horários, planos de trabalho e escalas, criando relatórios e
gráficos de todas as situações em qualquer instante.
Num só recurso, toda a gestão de férias, bolsa de horas,
ausências e estatísticas. Uma interface amigável, ideal para
estimular o interesse dos colaboradores na gestão da sua
assiduidade.

TORNIQUETES,BARREIRAS E PILARETES

Torniquetes de acessos com tecnologia de ponta, destacando-se pelas funcionalidades e versatilidades de utilização, com
capacidade de integração a sistemas externos de controlo de
acessos, como por exemplo, validação por biometria, leitura de
cartões proximidade e código de barras. Utilização para controlo de acessos a eventos, museus, campos de futebol e outros.
Barreiras e pilaretes para controlo de acessos a veículos, baixo tráfego,
médio tráfego e alto tráfego, permitindo um sistema fiável e seguro
de gestão, utilizando várias tecnologias de validação nomeadamente
por proximidade, antenas de longo alcance e código de barras.

BIOMETRIA --» FUTURO

A Projecttime utiliza uma gama completa e robusta, tecnologicamente avançada, de leitores biométricos nos seus terminais de ponto e de acessos (terminais por impressão digital, reconhecimento facial, palma da mão, tudo isto,
com diversos protocolos de comunicação, RS32, TCP/IP, GPRS ou wireless).

GESTÃO DE ACESSOS
Software flexível de gestão de controlo de
acessos, permitindo uma gama extensível
de funcionalidades que permitem construir
uma solução de gestão de acessos segura e
com os mais elevados índices de proteção.
Controlo de torniquetes, portas e barreiras
de controlo de acessos fazendo o controlo
em linha de permissões de acesso.

CONTROLO DE RONDAS

Relatórios detalhados e customizáveis de todas as atividades dos vigilantes.

CONTROLO DE SERVIÇOS

Solução ideal para as empresas monitorizarem o tempo de serviço efetuado pelos seus colaboradores nos clientes.

GESTÃO DE ESPAÇOS DESPORTIVOS
Ampla gama de funcionalidades, facilmente adaptado às necessidades do cliente
e uma interface agradável, com integração a torniquetes, portas e barreiras.
Health Club, Ginásios, Piscinas...

GESTÃO DE PARQUES DE ESTACIONAMENTO
Grande Rentabilidade do espaço. Controlo de acessos, com uma maior segurança
em diferentes áreas de negócio: Condomínios fechados, Fábricas, Centros Comerciais, Universidades, Armazéns, etc, sejam públicos ou privados.

GESTÃO DE BILHÉTICA
Simplicidade e agilidade na emissão e
gestão de bilhética com eficiência e robustez, possibilitando a gestão e controlo
dos acessos aos eventos organizados.
Permite ainda efetuar toda a gestão
comercial da organização, otimizar os resultados através da venda de merchandising e analisar estatisticamente as vendas de bilhetes e audiência real de cada
evento.
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SOLUÇÕES DE

ASSIDUIDADE

O SUCESSO DOS SEUS FUNCIONÁRIOS
PRESENÇA

MAPAS DE ANÁLISE E ESTATISTICAS

Monitorização online de presentes, ausentes e atrasados
presentes.

HORÁRIOS

Ferramentas de criação e geração de mapas de análise, mapas
diversos, absentismos, ausências, horas suplementares.
Poderosa ferramenta de análise de dados em gráficos.

Horários rígidos, flexíveis, isenção de horário, trabalho por
turnos, horários automáticos.

PLATAFORMA WEB
Portal Funcionários e Portal Chefias.

ACESSOS

INTEGRAÇÃO COM SALÁRIOS

Módulo de controlo de acessos.

Integração com os principais softwares de recursos humanos.

DEPARTAMENTOS

AUTENTICAÇÃO

Definição de departamentos, chefias por departamentos,
horários autorizados por departamento.

Validação de utilizadores por LDAP.

COLABORADOR

Permite interligar com o software de gestão e geração de escalas automáticas.

Ficha completa de funcionários, gestão de documentos, chefias, horários autorizados.

FÉRIAS E FERIADOS
Controlo anual de férias por funcionário, feriados nacionais e
por município.

PROCESSAMENTO E JUSTIFICAÇÃO DE AUSÊNCIAS
Classificação de ausências por funcionário, saídas em serviço
externo, formações.

ESCALAS AUTOMÁTICAS

COMPENSAÇÕES
Gestão de bolsa de horas, gestão de tolerâncias, gestão de
suplementos, Gestão de dispensas.

TOLERÂNCIAS
Permite limitar tempos de tolerância, descontar tolerâncias.

PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO
Processamento automatizado, fecho de mês, datas limite de
pedidos e autorizações.

SOLUÇÕES DE

ACESSOS

GESTÃO TOTAL DO SEU ESPAÇO
ACESSOS

PERFIS DE ACESSO

Configuração de terminais para controlo de acessos e
atribuição dos acessos para cada colaborador.

Pode-se definir que determinados funcionários têm acesso à
porta de entrada de uma empresa das 8h às 19h.
CONTROLO DE ELEVADORES
Controlar a utilização dos elevadores para que cada utente só
possa aceder aos pisos a que tem acesso.
PAINEL DE VISITAS
Informação das visitas a decorrer, do número de visitantes, do
número de colaboradores.
ESTATíSTICAS
Geração gráfica de vários dados estatísticos.

ZONAS DE ACESSO
Configuração de zonas de acesso e associação dos terminais a
cada zona.

UTENTES
Criação de utentes, registo de cartões associados aos utentes,
informação de familiares e respetivos cartões associados.

CONSULTAS
Consultas de tempos de presença por zona de acesso, consulta de marcações de acesso.

EQUIPAMENTO
Vários tipos de equipamentos, desde biométricos por impressão digital, reconhecimento facial, mas também equipamentos por proximidades como Rfid 125Khz, Mifare, hid.
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SOLUÇÕES DE

BILHÉTICA

FIABILIDADE, OPERACIONALIDADE, ALTO NÍVEL DE DESEMPENHO
FERRAMENTA DE PERSONALIZAÇÂO
Framework para personalização das janelas da aplicação,
ferramenta de criação layout de bilhetes, cartões vinhetas
faturas, documentos.

BILHÉTICA
Gestão de eventos, tipos de bilhetes, tipos de pagamentos,
contabilidade analítica.

AUTORIZADOS
Cliente e Staff autorizado.

LOTAÇÃO
Definição de lotação por evento.

ACESSOS
Definição de zonas de acessos, torniquetes, validadores de
bilhetes, PDA’s de validação.

BILHETEIROS
Definição e controlo de bilheteiros, fechos de caixa.

PONTOS VENDA
Definição de pontos de venda.

FATURAÇÃO
Faturação certificada SAF-T.

ESTATÍSTICAS
Análise de diversos elementos estatísticos.

SÓCIOS
Definição de sócios, tipo de quotas, pagamentos de
quotas, cartões sócios, conta corrente sócio.

LUGARES CATIVOS
Definição de lugares anuais cativos.

LOTAÇÃO
Criação gráfica da lotação por porta, sector, fila e lugar.

CRM
Funções de CRM, envio de sms e email a clientes/
sócios/autorizados.

POS
Ligação a software para POS, Innuxticket.

GESTÃO E FATURAÇÃO
Faturação, clientes, conta corrente clientes, gestão de
fornecedores, compras a fornecedores, conta corrente
fornecedor , Artigos, Produtos Multitstock, encomendas, guias.

ESTATÍSTICAS
Análise de diversos elementos estatísticos da Bilhética,
Sócios, Cativos, Produtos.

ACREDITAÇÃO
Módulos de acreditação de eventos, convites, presenças, tipo de credencial, gestão de acessos, gestão
de acessos .

MONITORIZAÇÃO ONLINE/ENVENTO

SOLUÇÕES DE

GINÁSIOS | PISCINAS

ADAPTADO ÀS NECESSIDADES DO CLIENTE
CONFIGURAÇÕES

Configurar layouts de cartão de cliente, cartão de funcionário,
faturas.

ACESSOS
Criação de áreas e respetivo hardware associado: torniquetes, terminais biométricos, terminais de proximidade, leitores
códigos de barras.

CLIENTES
Inserir novos clientes, editar fichas de clientes, pagamento
de mensalidades, informação das entradas já efetuadas pelo
cliente.

TURMAS
Criação de turmas com modalidades associadas a cada turma,
lotação por turma, sobrelotação por turma.

HORÁRIOS
Criação de horários para as várias modalidades, associação de
turmas aos horários.

PLANOS PAGAMENTO
Criação de planos de pagamento de entrada/reservas e planos
de pagamento fixos.

CRM
Envio por sms/email de campanhas, sms de aniversário, etc.

VENDA
Venda de produtos, venda de entradas avulso, anulação de
produtos/entradas, reimpressão. Efetuar abertura e fecho de
caixa.
PRODUTOS
Criação de produtos, gestão de stocks.

RESERVAS
Criação de reservas, pagamento de reservas, levantamento de
reservas, anulação de reservas.

FATURAÇÃO
Pagamentos por débito direto, faturação SAF-T.

CONSULTAS
Consulta de contabilidade de produtos, consulta de contabilidade de quotas, consulta de entradas.

DÉBITO DIRETO

Funções de débito direto.

MONITORIZAÇÃO ONLINE/ENTRADA
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OUTRAS

SOLUÇÕES

Gestão de Parques
Grande Rentabilidade do espaço. Gestão e controlo de espaços para estacionamento de veículos, com integração a sistemas de quiosques automáticos de pagamento ou POS com operador.
Acessos dos veículos por barreiras/cancelas, controladas por estações de entrada e estações de
saída, que podem ser ativadas por, cartões de proximidade, código de barras, antenas de longo
alcance ou mesmo leitura de matrículas.
Utilização em diferentes áreas de negócios, quer públicas ou privadas, tais como: condomínios
fechados, fábricas, universidades, centros comerciais, armazéns…

Gestão de Rondas

Gestão de Seviços

Controlo e gestão de rondas que permite visualizar o que aconteceu durante uma ronda.
Através de um bastão e de pontos de controlo (tags) é possível visualizar em tempo real todos
os passos dos vigilantes nas suas rondas. Com vários relatórios disponíveis, permite análises
profundas aos processos de segurança, assim como, promover comportamentos de segurança,
minimizar o tempo de resposta a incidentes, garantia de condições de segurança de pessoas,
bens, veículos e propriedades, vigilância permanente, fortemente dissuasor, controlo de pessoas e serviços, assistência remota, rondas de vigilância, pode ser utilizado em ambientes internos e externos.
Utilização em diferentes áreas de atuação, como por exemplo, museus, complexos desportivos, condomínios/residências/parques de estacionamento, aeroportos/tribunais/empresas de
segurança, bancos/agências financeiras, centros comerciais, escolas/universidades, hospitais/
clínicas, grandes superfícies, linhas de produção industrial, serviços públicos, escritórios…

Controlo e gestão de serviços externos. Permite a monitorização do tempo de serviço externo
efetuado pelos colaboradores nos clientes.
A aplicação permite partilhar dados através de uma rede local. O colaborador, transporta consigo um leitor portátil, que no momento de execução do serviço aproxima de um ponto de
controlo (tag) para guardar a localização, data e hora de início do serviço.
Esta informação é depois transmitida para o computador para posterior processamento e
análise. Possibilitando a construção de relatórios em Crystal Report de forma simples e imediata, ou utilização de outras características do sistema tais como, gestão de utilizadores e perfis,
gestão de departamentos e funcionários, gestão de terminais e clientes, recolha de marcações,
consulta de tempos de presença, consulta de marcações.

Norte

Morada: Rua José de Moura Coutinho, 608 1º Andar
4745-330 Muro, Trofa – Portugal
Telefone: (+351) 229 867 260

Sul

Morada: Park Charal, Av. 11 de Junho Nºs 50 e 50 A, Armazém 3
2705-330 Terrugem – Sintra – Portugal
Telefone: (+351) 214 601 539

E-mail : geral@projecttime.pt

www.projecttime.pt
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