
 Планування графіків: гнучких, фіксованих та 
індивідуальних графіків персоналу

 Облік: недопрацьованого та перепрацьованого часу, 
робіт за сумісництвом, переміщень між торговими 
точками, святкових днів та нічних змін

 Багатофакторна ідентифікація: біометричні дані,  
RFID-картки 

 Оперативний контроль: миттєва реєстрація 
дисциплінарних порушень, автоматична фіксація 
фактичного відпрацьованого часу

 Інтеграція: можливість синхронізації та обміну даними 
з ERP-системами

 Кастомізація: доопрацювання додаткових звітів та 
форм під специфічні потреби Замовника

 Панель керування персоналом: єдиний екран даних 
директора для оперативного планування, контролю, 
оцінки та преміювання робітників

«Фахівці компанії «АМ Iнтегратор Груп» здійснили впровадження системи обліку робочого часу персоналу з можливістю гнучкого 
планування і контролю наднормових робіт. Система дозволяє уникнути зловживань і фальсифікацій з боку співробітників, а також 
здатна забезпечити керівництво торгової мережі максимально об'єктивною інформацією про кадрове завантаження.»

В'ячеслав Мелений, фінансовий директор «BILLA-Україна»

ACTIMA TimeStaff – це:

Оперативне управління 
персоналом  
в торгових мережах
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Фонд Оплати Праці  Min

10%

 Зменшення збитків та 

недоотриманих прибутків 

 Фіксується та оплачується 

лише фактично 

відпрацьований час

 Автоматизоване 

планування персоналу веде 

до збільшення продажів

 Зменшення можливостей 

для махінацій

Оперативність управління та 

продуктивність праці  в 2 

рази

 Зменшення ручних 

операцій, звільнення часу 

для продуктивної роботи

 Можливість оперативного 

управління персоналом на 

місцях

 Оперативний контроль 

роботи керівників торгових 

точок

http://www.amintegrator.com/


АМ Integrator Group працює на ринку системної інтеграції України більше 28 років.

В штаті більше 100 сертифікованих спеціалістів.

Високі партнерські статуси і успішний досвід впровадження проектів.

Нам довіряють: гіпермаркети АШАН, торгова мережа BILLA, ТОВ «Делівері», PepsiCo та 

інші.

Панель управління персоналом
для директора торгової точки:
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Зробіть процес управління персоналом 

легким, прозорим та швидким

 гнучке планування графіків виходу персоналу;

 контроль фактично відпрацьованого часу 
співробітників та підсумкових даних за період 
в рамках торгової точки та по групах 
робітників;

 аналіз відповідності планових показників 
робочого часу з максимально допустимими 
значеннями за КЗпПУ;

 оперативне корегування поточних тарифів;

 виставлення індивідуальних KPI робітників;

 розподіл преміального фонду;

 затвердження звітів згідно розподілу прав 
доступу персоналу;

 автоматизоване формування та передача 
табелів до відділу кадрів та бухгалтерії, 
передача даних до ERP-системи підприємства 
для розрахунку заробітної плати.

Біометрична 

ідентифікація:

 Неможливість реєстрації осіб, 

які фактично не присутні

 Ідентифікація за відбитком 

пальця та RFID-карткою

 Промислове виконання

 Надійний алгоритм роботи

 Зчитування стертих та 

пошкоджених відбитків 

пальців

http://www.delfi.lv/a/48828427&all=true
http://www.amintegrator.com/

