
BioTime 8.0
• Програма обліку робочого часу з 

Web-інтерфейсом •



BioTime 8.0 - це потужне Web-програмне забезпечення управління обліком часу та відвідуваністю, яке може

обробляти сотні пристроїв, тисячі співробітників та їх операції (відмітки).

Програма працює як приватна хмара, щоб запропонувати працівникам самообслуговування через 

мобільний додаток та веб-браузер. Багато адміністраторів можуть отримати доступ до BioTime 8.0 будь-де 

через веб-браузер.

Нова версія BioTime 8.0 поставляється з новими конкурентними функціями, такими як більш зручний

інтерфейс користувача , оптимізовані правила відвідування, спрощений контроль доступу, управління

заробітною платою тощо.
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2ОСОБЛИВОСТІ
Веб-програмне забезпечення обліку 

робочого часу

Гнучкий та розумний розклад змін

Самообслуговування працівника

Сповіщення електронною поштою про 

запит на схвалення

Автосинхронізація відбитків пальців / 

обличчя /долоні за Зоною

Багаторівневі затвердження

Моніторинг у реальному часі

Розрахунок відвідуваності та звіти

Мобільний додаток

Автоматична передача 

транзакцій (відміток) на 

сервер

Багато адміністраторів 

можуть отримати доступ до 

веб-системи

Легко встановити розклад і зміни

Легко призначити графік

Легко зробити звіт

Легке керування сотнями приладів 

T&A в складній мережі 

(LAN/WAN/GPRS/3G/VPN)

Міграція даних



3ОСОБЛИВОСТІ

Багатомовний інтерфейс Управління заробітною платою

Спрощений контроль доступу
Резервне копіювання та відновлення 

бази даних та фотографій

Збереження даних Пристрій реєстрації працівників

Пакетниий імпорт фотографій Реєстрація відбитків пальця віддалено

Понаднормові рівні роботи Мобільна реєстрація з геофіксацією

Зміна на кілька днів (до 3 днів) Графік роботи відділу

HTTPS Оновлення версії



4ПРИВАТНИЙ СЕРВЕР ДЛЯ ВЕЛИКОЇ КОМПАНІЇ

Офіс в Дніпрі Будівельний майданчик у ЛьвовіОфіс в Харкові

BIOTIME 8.0

Головний офіс

Штаб-квартира в Києві Штаб-квартира у Львові

Зона A Зона B Зона C



5БАГАТОРІВНЕВЕ ЗАТВЕРДЖЕННЯ

Співробітник може подати заявки на понаднормові роботи, відпустки, навчання або

зробити запис в журнал операцій (відміток) за допомогою програмного

забезпечення BioTime 8.0 або мобільного додатка, які можуть бути схвалені

затверджувачами, які встановлені за ієрархічними рівнями.



6Сповіщення електронною поштою

 Сповіщення електронною поштою буде

надіслано затверджувачеві, коли з’явиться новий

запит на схвалення вручну або на виняток.

 Сповіщення електронною поштою буде

надіслано працівникові, коли він запізниться,

відсутній або піде з роботи достроково.



7ГРАФІК ЗМІН

 Гнучка зміна

 Кілька розкладів

 Авто-зміна за відмітками

 Кількаденна (до 3 днів) зміна

 Графік відділу

 Тимчасовий графік

 Понаднормова робота



8САМООБСЛУГОВУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ

Працівник може

Зробити запис у журнал  

вручну

Запит на відпустку

Запит на понаднормову 

роботу

Запит на звіт



9РОЗРАХУНОК ВІДВІДУВАНОСТІ та ЗВІТИ

Легко обчислює та генерує 17 видів звітів про відвідуваність у форматах 

XLSX, CSV, PDF та TXT.



10Спрощений контроль доступу

Push-протокол обліку робочого часу

Віддалене відкривання дверей

Скасування тревоги

Періоди часу

Свята

Групи доступу

Комбінації розблокування

Права доступу персоналу

Параметри контролю доступу



10Система оплати праці

Базова функція нарахування заробітної плати може усунути помилки в процесі нарахування 

заробітної плати та зменшити надмірні зусилля при розрахунку робочого часу, заробітної плати та 

утримання податків.
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ПАНЕЛЬ ПРИЛАДІВ & МОНІТОРИНГ В 
РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ

Спеціальні скіни

Багатомовний 

інтерфейс



12УПРАВЛІННЯ ДАНИМИ

 Пристрій реєстрації

 Політика схвалення біо-фото

 Збереження даних



13УПРАВЛІННЯ ДАНИМИ

 Відновлення бази даних та 

фотографій (лише для PostgreSQL)

 Резервне копіювання

 Міграція даних

 Автоматичний експорт операцій 

(відміток) працівника

 Перегляд результатів виконання в 

проміжній таблиці



14МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК- ОСОБЛИВОСТІ

 Відвідування в реальному часі з географічним

розташуванням (геолокація) 

 Зручний інтерфейс для адміністратора та 

співробітників

 Схвалення відвідувачів

 Сповіщення в режимі реального часу

 Публічні та приватні оголошення

 Запити та статус працівників мережі

 Діапазон відвідуваності працівника або підрозділу
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МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК -
ГЕОЛОКАЦІЯ ВІДВІДУВАНОСТІ

 Встановіть діапазон відвідуваності (геолокації) працівника або підрозділу

для програмного додатку



16МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК – ОНЛАЙН ПОВІДОМЛЕННЯ

Показує сповіщення та оновлення в режимі 

реального часу

 Адміністратори отримуватимуть повідомлення 

про всі запити, які потрібно затвердити, 

оголошення, розклад тощо.

 Співробітник буде отримувати повідомлення 

про всі затверджені / відхилені запити, розклад, 

оголошення тощо.



17МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК – ОНЛАЙН ЗАПИТ

• Співробітник може подати заявку на відпустку,

навчання, понаднормову роботу або запис в

журнал реєстрації.

• Усі запити будуть переміщені до розділу

затвердження, де будуть розглянуті та схвалені

адміністратором або затверджувачем.



18МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК – ЗАТВЕРДЖЕННЯ

 Відпустки

 Понаднормова 

робота

 Ручні записи

 Навчання

 Розклад

Багаторівневі затвердження для адміністраторів / затверджувачів



19МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК – ГРАФІК

• Меню “Графік” відображає календарний

план затверджених графіків

співробітників з головного сервера

BioTime.

• Співробітники можуть подавати запит

на зміну графіка, який повинен бути

затверджений адміністратором /

затверджувачем.



20ЗАСТОСУВАННЯ

Уряд Будівельні майданчики Мережеві магазини Комерційні офіси

Лікарні Торгівля & логістика Школи & університети Банки
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ -
ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Назва Опис

Архітектура системи Браузер-Сервер

Шаблони Відбиток пальця/ Обличчя/ Долонь/ Карта/ Пароль

Мережа Ethernet/ WiFi/ GPRS/ 3G

База даних

PostgreSQL (за замовчуванням), MS SQL Server 

2005/2008/2012/2014/2016/2017 (рекомендовані), My SQL 5.0/5.6/5.7,  

Oracle 10g/11g/12c

Підтримувані операційні системи
(тільки 64-біт) Windows 7/ 8/ 8.1/ 10, Windows Server 2008/2008 R2/2012/

2012 R2/ 2016/2019

Рекомендовані версії браузерів IE 11+/ Firefox 27+/ Chrome 33+ 

Ємність програмного

забезпечення

До 500 Push-приладів

*Щоб отримати більше користувачів та пристроїв, зв’яжіться з нами для 

отримання додаткової інформації.



21ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ – АПАРАТНІ ВИМОГИ

Назва Description

CPU Двоядерний процесор зі швидкістю 2,4 ГГц або вище

Пам'ять 4 ГБ оперативної пам'яті або вище

Жорсткий диск 

100 Гб вільного місця на диску або вище.

Ми рекомендуємо використовувати розділ жорсткого диска NTFS для 

встановлення програмного забезпечення

Дісплей Роздільна здатність екрану 1024 * 768 або вище
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http://time.xmzkteco.com:8097

http://110.80.38.74:8097

Username: admin

Password : admin

BioTime 8.0 для проби:

BioTime 8.0 пробна версія

Завантаження BioTime APP з APP Store або Google Play Store:

http://time.xmzkteco.com:8097/
http://110.80.38.74:8097/


Дякуємо
Email: info@technotrade.kiev.ua

ТОВ Технотрейд
Україна Київ пров. Машинобудівний офіс 201

www.zktecoua.com


