
iFlow
Soluția ta completă pentru
PONTAJ & HR
Accesezi în timp real informațiile înregistrate în aplicație, de pe orice dispozitiv: 
telefon, tabletă, laptop sau PC, de oriunde te-ai afla!



Diferite tipuri
de pontaj

Motgage Advisor
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus 
error sit voluptatem accusantium.

Pontaj mobil
Angajații tăi se pot ponta de pe orice 
dispozitiv smart cu conexiune la
internet - telefon, tabletă, sau laptop

Pontaj prin link web
Angajații care nu sunt familiarizați cu 
tehnologia vor fi pontați de către 
responsabilul locației printr-un cod unic

Pontaj cu cartele RFID
Potrivite pentru un sediu central, 
dispozitivele se conectează rapid la iFlow, 
care va calcula timpul automat



Ușor și rapid
Angajații se pot ponta de pe un
telefon cu conexiune la internet

Versatilitate 
Liderul de echipă poate efectua 
pontarea pentru angajați 

Integrare automată
iFlow calculează timpul total, indiferent
de numărul de intrări și ieșiri dintr-o zi

 

Pontare pe mobil



Pontare pe locații diferite

Înregistrează prezențele angajaților la 
locația fiecărui client cu oră și minut. 

Astfel ești informat în permanență 
despre cine este la lucru și

cine lipsește

De pe orice dispozitiv, de oriunde te-ai afla!

Munca într-o firmă de curățenie 
presupune deplasarea la diferite 

puncte de lucru.
iFlow înregistrează locația GPS 
automat în momentul pontării

Totodată, aplicația permite 
adăugarea unui număr nelimitat de 
locații prestabilite unde angajații își 

desfășoară activitatea



Prin câteva clickuri, selectezi programul 
și locurile în care angajații urmează să 
își presteze munca

Te asiguri că nici o locație nu rămâne 
descoperită și va fi suficient personal
într-un anumit punct de lucru 

Foaia colectivă de prezență se generează 
automat și oferă o imagine de ansamblu 
asupra echipelor și locațiilor pe care s-a 
făcut planificarea

Planificare program 
de lucru pe locații Farmacia Catena

Orange 
Romania

Kaufland

Banca 
Transilvania

Ziua de muncă



În iFlow înregistrezi angajați pe care îi 
împarți pe echipe

Desemnezi un lider de echipă responsabil 
pentru fiecare echipă

Adaugi schimburi de lucru pe care le asociezi 
echipelor, fără erori

iFlow generează rapoarte pe care le poți 
filtra pe locații, echipe sau intervale de timp

 

Organizare eficientă



Prin notificările iFlow, afli în timp real 
cine lipsește, nu s-a pontat la timp sau 
s-a pontat la locația greșită

iFlow verifică programul de lucru al 
angajaților și îți oferă notificări pentru 
cei care nu respectă planificarea

Angajații primesc notificări când întârzie 
sau nu au ajuns la locația potrivită 
pentru a-și desfășura activitatea

 

Planificat vs. realizat



Self-service angajați

Angajații își pot adăuga cererile
de concediu sau de învoire online

Managerul decide dacă le
aprobă sau le respinge

Angajații pot vizualiza planificarea 
concediilor a colegilor de echipă

Este de mare ajutor deoarece se
evită suprapunerea concediilor

Salvezi timp mulțumită rapoartelor care se 
completează automat cu datele introduse

 



Cu iFlow ai siguranță și 
flexibilitate atunci când 

vine vorba de verificarea 
sau înregistrarea datelor

Toate rapoartele sunt 
calculate cu mare 

precizie și se generează 
automat, în timp real

Pot fi filtrate pe toate 
locațiile, pe fiecare locație 

în parte, sau selectiv pe 
locațiile dorite

Rapoartele și locațiile



Metode alternative 
de pontare

Nu dorești să investești în dispozitive de pontaj? 

Folosind un cod PIN unic, 
angajatul se pontează chiar 

și fără a avea acces în 
aplicație

Îți dorești un calcul 
precis al orelor 

înregistrate?

Raportul de prezență reală 
se actualizează automat 

indiferent de tipul de 
pontare folosit

Pontare prin link web

Responsabilul locației va efectua 
pontarea printr-un link web, 

cu ajutorul codului unic 
de angajat

Pontare prin cod PIN



Datorită flexibilității pe care o oferă iFlow, ești 
întotdeauna pregătit de un eventual control 
din partea Inspectoratului Teritorial de Muncă. 
Generezi condica de prezență în timp real pe 
fiecare locație sau departament în parte

Datele sunt exacte, astfel orele de intrare și 
ieșire sunt înregistrate la minut pentru fiecare 
angajat. Mai mult de atât, chiar și absențele 
nemotivate sau concediile sunt afișate în 
condica de prezență

 

Cu iFlow ești pregătit
de controlul ITM



Informații în timp real

Angajații și managerii primesc răspunsuri
rapide și clare la întrebări precum:

Câte ore a lucrat angajatul?

? Câte zile de concediu am?

Cine a întârziat astăzi?

? Cine trebuie să fie la lucru mâine?

?

?



Soft de
salarii

iFlow

Integrare ușoară cu
soft-ul de salarizare

Exportă rapid și ușor orele lucrate de către 
angajații tăi, de noapte, suplimentare sau în 
zilele de sărbătoare legală

Datele exportate de iFlow sunt complete 
pentru a calcula statele de plată

Se pot exporta date din prezența reală sau din 
planificare, în funcție de modul în care este 
utilizată aplicația



Managerii văd
imaginea de ansamblu

Aplicația a fost construită cu 
grijă de către experții noștri în 

proiectare, pentru a oferi 
informațiile necesare la 

momentul potrivit

Sistemul iFlow te ajută să fii 
informat în permanență, 

deoarece afișează alerte și 
notificări pentru erori 

identificate în acțiunile 
utilizatorilor

O alertă este inutilă dacă nu 
îți oferă și posibilitatea de a 
rezolva totul ușor - În iFlow, 
un simplu click te va duce 

direct la soluție



Detaliile sunt la îndemână

Dacă ai imaginea de ansamblu,
este ușor să ajungi la detalii

În iFlow se poate monitoriza un angajat
sau chiar o întreagă echipă cu ușurință

Identifică și corectează cu ușurință
toate problemele

Ești informat în legătură cu modificările
realizate și cu cine le-a făcut Acțiune

Informație

Monitorizare



Cloud-based SAAS

Datorită tehnologiei Cloud, 
aplicația iFlow salvează zilnic 

toate informațiile tale, fără să ai 
nevoie de infrastructură specială 

(servere, routere, NAS etc.)

Personalul tău de IT
nu are grija backup-ului

zilnic, iar tu nu trebuie să
investești suplimentar
în alte echipamente!



Echipa noastră este pregătită să
te asiste în permanență

Ești ghidat în experiența ta cu iFlow
încă de la început

Suport tehnic de calitate

Toate întrebările tale în legătură cu
aplicația primesc un răspuns prompt

Primești soluții în cel mai scurt timp,
pentru orice dificultate întâlnită
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Tranziția la iFlow

La iFlow știm că pentru a moderniza o 
companie este nevoie de timp și că tranziția 

către mediul digital poate fi dificilă

Din proprie experiență, am creat un plan de 
tranziție pe care l-am implementat cu succes

în cadrul companiilor medii și mari

Asistență Utilizare

Soluții la
distanță

Demo
live

Contactare
suport

Înregistrare
companie

Implementare
iFlow

Inițializare

Adăugare
angajați



a

Planul de implementare iFlow
pe scurt

Implementarea iFlow
într-o echipă
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Asistență și
raportare

Implementare în restul 
organizației treptat



Nu ai timp? Ne ocupăm
noi de configurare!

Importăm angajații tăi
din orice format

Creăm organigrama companiei
în aplicația iFlow

Punem la dispoziție o
documentație completă

Oferim suport angajaților care
lucrează cu iFlow
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Securitatea datelor și GDPR

GPDR
La iFlow avem o politică strictă
pentru protecția datelor personale

Transferul informațiilor este criptat

Nu împărțim cu nimeni datele
angajaților dumneavoastră

Controlăm cu grijă accesul angajaților
iFlow la baza noastră de date

Folosim o bază de date anonimizată
pentru testare



Prețul iFlow

Abonament lunar sau anual,
calculat după numărul de angajați

Prețurile abonamentelor încep de la
10€/lună/10 angajați, fără TVA

Abonamentul include update-uri la zi,
suport tehnic telefonic și backup-ul
datelor realizat în fiecare zi



Programează Demo

Planifică o întâlnire online cu
un specialist iFlow! 

Află despre funcționalitatea aplicației și
punctele forte care te pot ajuta pentru

a-ți îmbunătăți fluxul de muncă
în compania ta.

Programează un
DEMO iFlow

https://iflow.ro/programeaza-demo?utm_source=prezentare&utm_medium=prezentare&utm_campaign=slide_curatenie

