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Вступ



ZKBioTime Mobile App - мобільний додаток обліку робочого часу

розроблений для компаній, у яких співробітники працюють поза офісом.

Співробітники, які збираються на тренінги, ділові зустрічі, відвідування об'єктів

тощо, можуть повідомляти про свою відвідуваність, де б вони не знаходилися,

просто використовуючи свої смартфони.



Офіс 2 (США) Офіс 3 (Будмайданчик)

Офіс 4 (Робота на виїзді)Офіс 1 (Україна)

BIOTIME 8.0

Головний офіс

Головний офіс Офіс 1 Офіс 2

Мульти-розподілена мережева система обліку
робочого часу



Панель приладів
в реальному часі

Головне меню
При натисканні показує всі функції, доступні в мобільному

додатку.

Монітор геолокації
Відображає географічне

розташування співробітника.

Статистика відвідуваності
Показує щотижневі і щомісячні

зведені дані про кількість запізнень, 

ранніх виходів, відсутностей та 

понаднормової роботи.

Недавні відмітки
Показує журнал відвідуваності в режимі

реального часу з записами приходу / виходу.

Clock-in/Прихід

Співробітник відзначає свою 

присутність, використовуючи

кнопку Clock-in.



Логін адміна і співробітника

ZKBioTime Mobile App забезпечує 2 типу входу

в систему:

СпівробітникАдміністратор

1 Адміністратор

2 Співробітник

✓ Повні функції

✓ Повні права

✓ Обмежені функції

✓ Обмежені права

✓ Доступ до профілю співробітників

✓ Доступ тільки до свого профілю
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Особливості



Основні особливості

Легке керування: 

двокрокове управління

Відвідуваність в реальному 

часі з геолокацією
Запити та затвердження в 

реальному часі

Підтвердження відвідуваності

адміністратором або

затверджувачем

Онлайн запити

співробітників і статус

Легке відображення

розкладів і графіків
Публічні та приватні

оголошення
Зручний інтерфейс для 

адміністратора і 

співробітників



Відвідування в реальному часі з геолокацією

Clock-in Функція
Може бути заблокована / 

розблокована адміном.

ZKBioTime Mobile App синхронізується з програмним забезпеченням BioTime, щоб забезпечити

відвідуваність в режимі реального часу.

До clock-in Після clock-in Клацніть по запису для 

відображення карти



Запити та затвердження в реальному часі

1

Адміністратор

Адміністратори будуть повідомлені про винятки щодо відвідуваності

співробітників або про запити його співробітників.

2

Співробітник

Співробітники будуть отримувати повідомлення для всіх затверджених /

відкликаних / відхилених запитів. Вони будуть отримувати повідомлення в разі

винятків відвідуваності, таких як запізнення, ранній вихід і відсутність.



Запити співробітників & затвердження адмінів

Співробітник робить

запит на вихід,, 

понаднормову роботу, 

ручний запис або

тренінг

Адміністратор / 

затверджувач отримає

запит і або схвалить, 

або відхилить його

Співробітник отримає

повідомлення про 

затвердження або

відхилення запиту

* Примітка: Меню Затвердження доступно тільки для Адміністратора / Затверджувача



КАЛЕНДАРНИЙ ВИД ГРАФІКІВ

Календарне відображення розкладів засноване на графіку, встановленому

на сервері BioTime.

Календар також відображає підсумки вашої відвідуваності в разі запізнень,

ранніх виходів, відсутності, відпусток або понаднормової роботи.

Зміна графіка

Співробітник може запросити зміни свого графіка в певний

день, який потім повинен бути затверджений

адміністратором / затверджувачем



ГРОМАДСЬКІ ТА ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ

1

Громадські

оголошення

Меню “Оголошення” доступно для адміністраторів та співробітників. Адміністратор може додавати приватні

оголошення для перегляду тільки певним співробітникам і відділам. Громадські оголошення можуть бути

переглянуті всіма співробітниками.

2

Приватні

оголошення



ПІДРАХУНОК ЗВІТІВ

Меню "Звіти" доступні тільки для адміністраторів.

Адміністратор може переглядати звіт про відвідуваність за певний

проміжок часу і має можливість перевіряти звіти про відвідуваність

підлеглих співробітників, вибираючи відділ або ідентифікатор

персоналу.



ЗАПИСИ ВІДВІДУВАНОСТІ

СПІВРОБІТНИК АДМІНІСТРАТОР

Звіт відвідуваності відображає вхід /

вихід і загальний робочий час.

Співробітник може переглядати тільки

свої записи відвідуваності.

Адміністратор може переглядати

записи всіх співробітників.



ПРОФІЛЬ КОРИСТУВАЧА

СпівробітникАдміністратор

Налаштування дозволяє адміністратору включати або відключати фотографію

присутності, робочий код і функціональні клавіші, коли співробітник виконує

фіксування відвідуваності на сторінці Clock-In.

Меню "Профіль" відображає

детальну інформацію про 

співробітника, щоденну кількість

годин роботи за тиждень, і загальну

кількість годин роботи за тиждень.



МЕНЮ КОНТАКТИ

Меню "Контакти" дозволяє користувачеві

переглядати контактну інформацію співробітників

з головного сервера за допомогою функції

прямого дзвінка і електронної пошти.
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Архітектура системи



3 Локація

Смартфон

2 Локація

Переносний термінал

1 Локація

Стаціонарний термінал

Термінали ОРЧ

Термінали підключені до 

серверу BioTime по 

каналам зв'язку

LAN/WAN/VPN/

Wi-Fi/GPRS/3G/4G.

Синхронізація в реальному часі

Синхронізація в реальному часі

Синхронізація в реальному часі
BioTime сервер

Всі біометричні шаблони, 

записи відвідуваності

зберігаються на сервері

BioTime.

ПК Адміністратор ПК Співробітник

Доступ до 

обмежених

функцій ПЗ.

Доступ до всіх

функцій ПЗ.

ERP система клієнта

Система розрахунку заробітної плати і 

ERP клієнта може бути інтегрована в 

програмне забезпечення BioTime, яке 

буде управлятися відділом кадрів або

супервайзерами.

Система оплати праці

Записи відвідуваності, 

відсутності, виходи, свята.

Інформація про 

співробітників, відділи, 

зовнішні функції тощо



КОНФІГУРАЦІЯ СЕРВЕРА

* Важливо: Щоб отримати доступ до мобільного додатку для виконання завдань, пов'язаних з відвідуваністю, вам необхідно узнати відомості про мережу сервера 

BioTime і облікові дані для входу в систему у адміністратора.

IP сервера: Введіть IP/DynDNS адрес 

сервера BioTime

Порт сервера: Введіть номер порта 

сервера BioTime



СПЕЦИФІКАЦІЯ

iOS
iOS 8.0 та вище

Сумісно з iPhone, iPad та iPod touch

Android 4.4 та вище

Мова Англійська



BIOTIME 8.0 ТРІАЛ

Перейдіть за цим посиланням і підключіть пристрій обліку

робочого часу ZKTeco.

http://80.227.52.78:8080/accounts/login/

ЗАВАНТАЖИТИ ZKBIOTIME APP

FREE

TRIAL




