
Înregistra!i pontajele în timp real, de pe
orice dispozitiv mobil (Android, iOS)

P"stra!i eviden!a timpului lucrat pe
proiecte, faze, subfaze #i activit"!i

Ob!ine!i rapoarte cu ore de lucru
precise #i detaliate pe fiecare angajat

Elimina!i erorile #i omisiunile rezultate
din eviden!a orelor pe hârtie

Integra!i SocratePontaje cu alte
soft-uri utilizate în companie prin API

SocratePontaje

SocratePontaje este un produs BITSoftware

www.bitsoftware.eu

Urm"ri!i #i gestiona!i for!a de munc" de pe telefonul mobil. Ob!ine!i
informa!ii exacte de pe #antier, detaliate la nivel de proiecte, faze #i
subfaze #i reduce!i costurile cu for!a de munc"! Prin prelucrarea orelor
lucrate pe proiect, se calculeaz" costurile #i profitabilitatea în timp real.
Toate datele din aplica!ia mobil" SocratePontaje sunt stocate în
siguran!" în cloud pentru acces imediat #i de oriunde.

SocratePontaje eficientizeaz! "i toate celelalte procese care decurg din
pontaj: administrarea resurselor umane, salarizare etc. Implementarea unei
solu#ii de gestionare a pontajelor poate reprezenta un criteriu important în
vederea ob#inerii certific!rilor ISO.

Introduce!i pontajele în timp real,
direct de pe "antier, de pe orice dispozitiv

Solu!ia mobil"
pentru
pontaje în
construc!ii



Cum se poate accesa aplica!ia?
Aplica!ia se acceseaz" de pe orice dispozitiv
mobil, telefon sau tablet", conectat la internet,
indiferent de sistemul de operare.

Se pot prelua datele în alte softuri?
Aplica!ia se integreaz" nativ cu SocrateCloud #i
se poate integra printr-un API cu orice solu!ie ERP,
software de project management sau aplica!ie
de salarizare.

Func!ionalit#!i SocratePontaje
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Cine poate folosi aplica!ia?
Aplica!ia este destinat" #efilor de #antier sau
#efilor de echip", celor responsabili cu
eviden!a orelor lucrate.

Se pot corecta datele introduse?
Utilizatorul are posibilitatea de a modifica
înregistr"rile f"cute. Aceste corec!ii pot fi
f"cute din aplica!ia mobil", în ziua oper"rii sau
în urm"toarea zi.

Selectare persoan" care
ponteaz" - angajat sau #ef

de echip"

Alocare ore în proiect pe
faz" #i subfaz"

Alocare ore individual,
normale sau suplimentare

Alegere dat" curent"
pontaj ± 1 zi

Alegere proiect pe care
sunt introduse orele

pontate

Istoric pontaje pe angajat

Salvare date #i integrare cu
SocrateCloud

Raport de activitate pe
angajat cu orele lucrate în
luna curent"

Eviden!" ore pontate zilnic,
lunar #i ore suplimentare


