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Programari per a la gestió horària  
i control de presència

Hora permet de forma senzilla el 
seguiment i control dels horaris de treball, 
calendaris, permisos i vacances dels 
vostres treballadors. 

Amb una operativa intuïtiva i còmoda 
és pot fer la monitorització i extracció 
de totes les dades necessàries pel 
compliment de la normativa. Les 
interfícies de l’aplicació són d’alta 
usabilitat per facilitar la interacció amb 
l’usuari.

Hora s’integra correctament amb la 
majoria dels fitxadors del mercat ja siguin 
amb targeta, RFID, reconeixement facial 
o digital, podent accedir des de qualsevol 
navegador al mateixos. El fixatge dels 
treballadors amb mobilitat, és possible 
gracies a l’ús de telèfons smart que ens 
permeten geolocatitzar el marcatge i 
visualitzar-los en el mapa en tems real. La 
incorporació d’un mòdul de notificació 
i avisos permet comunicar ràpidament, 
qualsevol eventualitat o incidència relativa 
a la gestió i control de presència.

Hora posibilita automatitzar el control horari, 
optimitzant-ho en funció de les necessitats de 
l’empresa.

Disponible per a multiplataforma: 
- tablet
- mòbil
- PC
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Control de presència 

•	 Horaris

•	 Fitxatges i registre  
de jornada

•	 Descansos

•	 Missatges i alertes

•	 Gestió d’absències

•	Hores extres

•	Control d’absentisme en 
temps real de la jornada

•	Partes de treball

Compatibilitat 

Compatible amb diferents sistemes de validació i de fitxatge      

Calendari 

•	 Planificació de calendaris

•	 Gestió d’horaris

•	 Baixes i permisos

•	 Vacances

 - sol·licituds
 - assignacions
 - autoritzacions
 - imputacions

Notificacions  
i seguiment 

•	 Recepció d’avisos  
i incidències

•	 Comunicacions, e-mails

•	 Consultes

•	 Informes

•	 Time-line

•	 Accés dels usuaris a  
la informació

•	Elaboració de resums diaris, 
setmanals i mensuals.

Geolocalització 

•	 Posicionament i  
seguiment geogràfic

•	 Centres de treball

•	 Mobilitat

 

•	 Targeta magnètica

•	 Targeta RFID

 

•	 Reconeixement facial

 

•	 Empremta digital

 

•	Teclat


