Paikkansa pitäviä palveluita

NAVISYSTEM OSANA 2020-LUVUN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄÄ
Ajoneuvoseuranta

Työajanseuranta

Kulunvalvonta

Kulkutiedot verottajalle
Ajotiedot
Työtunnit
Suoritteet
Palkanlisät

NAVISYSTEM-PALVELUT
Palkkatiedot

Laskut

Yrityksen johto
Helpottunut tietojen tarkastelu ja analysointi

Asiakkaat

Tilitoimisto

Monipuolinen palveluvalikoima tiedon
keräämiseen liikkuvassa työssä
GPS-paikantimessa on oma muisti ja akku, jotka varmistavat paikkatietopalvelun
häiriöttömän toiminnan vaativissakin olosuhteissa. Paikannin on valmistettu
Äänekoskella, Suomessa.

Automaattinen ajopäiväkirjapalvelu
Näet reaaliajassa, missä ajoneuvosi liikkuvat. Sähköiset
ajopäiväkirjat tallentuvat automaattisesti verkkopalveluumme, josta
niitä voidaan tarkastella myös jälkikäteen.

Ajoneuvoseurannan lisäpalvelut
Mahdollisuus tunnistautua ajoneuvoon. Ajojen erottelu
tilanvalintapainikkeilla. Kattava raportointi!

Työaikapalvelut (Mobiili työaikasovellus
Ja kulunvalvonta)
Sähköinen huoltokirja, työkirjaukset
mobiililaitteella, tehtävienhallinta, suoritteiden
kirjaus ja kommentit. Kysy lisää!
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Yhdistä työajanseuranta ja
ajoneuvoseuranta
• Automatiikkaa palkanlaskentaan ja laskutukseen

• Automaattiset työntekijän tuntiraportit, ei enää
paperilappuja!
• Palkanmaksu ja laskutus suoraan tehtyjen tuntien
mukaan.
• Tietojen vienti palkanlaskenta- ja
laskutusohjelmistoihin muutamalla klikkauksella

• Tehoa työnohjauseen

• Näet reaaliajassa, mitä työntekijäsi tekevät ja
missä ajoneuvosi liikkuvat
• Voit jakaa työntekijöille tehtävien suoraan
järjestelmästä

• Selkeät ajoraportit verotukseen ja kirjanpitoon

• Vältä ongelmat verottajan kanssa automaattisen
sähköisen ajopäiväkirjan avulla
• Ajotietoja voi hyödyntää myös matkalaskussa
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Mobiili-työaikapalvelu
• Toimii kaikilla moderneilla mobiililaitteilla
(Android, iPhone, iPad ja Windows Phone)
• Työntekijä voi kirjautua töihin ja vaihtaa
työkohdetta tai tehtävää kätevästi
mobiililaitteellaan
• Työaikatiedot tallentuvat automaattisesti
verkkopalveluumme
• Helppo seurata reaaliaikaisesti, mitä
työntekijät tekevät

LISÄPALVELUT
✓ GPS-paikkatieto tuntikirjauksen
yhteyteen
✓ Suoritemerkinnät (esim. päivärahojen ja
urakkasuoritteiden kirjaaminen)
✓ Tuntien hyväksyminen esimiehellä
✓ Ajoneuvon huoltopäiväkirja
✓ Tehtävienhallinta / tehtävienvälitys
✓ Tuntipankki
✓ Liitteiden välitys (esim. tekniset
piirustukset)

Kulunvalvontapalvelu
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Palveluun sisältyy:
•
•
•

Inoptics-kirjautumislaite ja dataliittymä
Työajanseuranta- ja kulunvalvontapalvelu
✓ Kirjautuminen sisään/ulos Valttikortilla tai henkilökohtaisella
kirjautumislätkällä (lätkät tilataan erikseen)
Monipuoliset raportit:
✓ Tuntiraportit
✓ Palkkaraportit
✓ Työkohderaportit
✓ Yhteenvetoraportit

Lisäpalvelut:
•
•
•

Mobiili työajanseuranta –palvelut
Kulkutietojen automaattinen vienti veronumero.fi-palveluun
(rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus)
Tuntitietojen palkkalajikäsittelyt ja vienti
palkanlaskentaohjelmaan

LAITTEEN TEKNISET TIEDOT
Paino: 500g
Mitat: 160mm x 130mm x 60mm
IP66 suojausluokitus, voidaan asentaa ulos
Käyttölämpötila (ilman lämmitysvastusta) -20oC … +50oC
Käyttölämpötila (lämmitysvastuksella) -40oC … +50oC
RFID lukija: Kyllä (Valtti-älykortti tai kirjautumislätkä)
GPRS yksikkö: Kyllä
Virran syöttö: 220 V AC (virtakaapelin pituus 2,5m)
Sertifioinnit: Laite on Suomen Tilaajavastuu Oy:n sertifioima
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Tietoturva ja luotettavuus
✓ Kaikki tarjoamamme palvelut täyttävät GDPR-asetuksen
vaatimukset täydellisesti
✓ Palvelumme on suojattu SSL-tekniikalla
✓ Aplicomin ajoneuvoseurantalaitteiden sisäinen akku ja muisti
takaavat sijaintitietojen katkeamattomuuden jopa
verkkohäiriötilanteissa.
✓ Tiedot tallentuvat salattuna nopeaan ja luotettavaan Amazonin
pilvipalveluun.

Ota yhteyttä myyntiimme, niin voimme yhdessä
rakentaa juuri teidän tarpeisiinne sopivan
ratkaisun!
Terveisin,
Navicom tiimi

✓ Moninkertainen varmuuskopiointi sekä huipputeknologialla
suojattu tietojärjestelmä takaavat ensiluokkaisen tietoturvan.

✓ Yksilölliset salasanat generoidaan jokaiselle käyttäjälle erikseen.
Käyttäjä voi myös valita itse salasanansa.
✓ Hyödynnämme 3G ja 2G verkkoja. Jos 2G:n tuki päättyy, niin
palveluun ei tule ongelmia!
Tietoturvaan liittyvissä kysymyksissä ota
rohkeasti yhteyttä myyntiin tai tuki@navicom.fi

Yhteistyössä

Matias Mäkinen
Myyntipäällikkö
040 688 5250
matias@navicom.fi

Lauri Pilpola
Myynti/käyttötuki
040 059 7979
lauri.pilpola@navicom.fi

