
שירות אישי בניהול צי רכב איתוראןONLINEבית ספר       חיסכון

מערכת שעון נוכחות

מתן אמצעי נוח לעובדי שטח לדיווח על תחילת וסיום יום עבודה, תוך עמידה בחוק שעות עבודה ומנוחה.

הדיווח מתבצע על ידי העובד עצמו בלחיצת כפתור, ללא הזנה כפולה, דבר שמצמצם את המרווח לטעויות 
אנוש, חוסך בזבוז זמן יקר ומונע הוצאות מיותרות.

מערכת ניהול שעון נוכחות מאפשרת לעובדים שאינם מגיעים 
למשרד )מפיצים, אנשי מכירות וכן הלאה( לדווח על תחילת 
וסיום יום העבודה ישירות מהרכב - בנוחות ובקלות. הדיווח 
נעשה בצורה קלה ופשוטה, בתחילת ובסיום כל יום עבודה, 

באמצעות לוח מקשים המותקן בלוח המחוונים של הרכב. הדיווח 
כולל גם חותמת מיקום מדויקת.

זיהוי העובד יכול להתבצע באמצעות כרטיס עובד מגנטי/RFID או באמצעות מפתח זיהוי חד ערכי.

את הנתונים ניתן להעביר באמצעות טכנולוגיה של חברת OK2GO ישירות למערכת השכר בארגון.
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חטיבת איתוראןONLINE מציעה מגוון מוצרים ייחודיים וחדשניים לניהול ציי רכב, שנשענים על הבנת הצרכים הייחודיים של הלקוחות. 
פעילות איתוראןONLINE ממוקדת בשיפור פעילות הלקוח בשלושה תחומים: התייעלות, שליטה ובקרה בזמן אמת, המתורגמים לחיסכון כספי עבורך.

מוצרי איתוראןONLINE מבוססים על טכנולוגיות GPS/GPRS, המאפשרות איכות איכון גבוהה ופס רחב להעברת נתונים. 
לקוחות איתוראןONLINE נהנים משירות מקיף של מנהל תיק לקוח, מערך הדרכה, מערך תמיכה ומוקד 24/7, שמספק מענה מסביב לשעון.

ONLINEאיתוראן

אמצעי נוח ופשוט לדיווחי נוכחות של כל עובד בארגון בלחיצת כפתור על לוח מקשים ייעודי.  •
זיהוי עובד באמצעות כרטיס עובד מגנטי/RFID או מפתח זיהוי אישי.  •

שמירת נתוני דיווחי הנוכחות במערכת ניהול הצי, לרבות חתימת מיקום, אפשרות אחזור נתונים והפקת דו“חות.  •
.OK2GO ממשק להעברת דיווחי הנוכחות ישירות למערכת השכר בארגון באמצעות חברת  •

יחידת איתור בטכנולוגיית GPS/GPRS מדגם Starlink המותקנת במקום נסתר ברכב.  •
לוח מקשים ייעודי לשעון הנוכחות המותקן בסביבת הנהג.  •

יחידת זיהוי עובד באמצעות כרטיס מגנטי/RFID או מפתח זיהוי אישי.  •
תוכנת ניהול צי רכב בממשק עבודה אינטרנטי/פנים ארגוני.  •

מנוי לשירותי חברת OK2GO להעברה אוטומטית של הנתונים ישירות למערכת השכר בארגון.  •
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הנהג מדווח על תחילת/סיום יום 
עבודה - בלחיצת כפתור

הנתונים מועברים אוטומטית 
למערכת ניהול השכר של הארגון

הדיווח מתקבל 
במערכת ניהול 

צי הרכב

שם העובד ישראל ישראלי
דו“ח נוכחות לתאריך 1.1.10

תחילת עבודה 07:45
סיום עבודה 17:30

סה״כ שעות עבודה 09:45
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