
Wierzymy, że czas jest nieodnawialnym 
dobrem i wartością najcenniejszą.

A świadomość wartości czasu jest 
równie ważna jak znajomość prawa.



Dlatego mierzymy i rozliczamy czas 
każdej pracy na bieżąco od strony 
kosztów i przychodów, tak aby czas 
nie przeciekał nam przez palce. 



W tym celu stworzyliśmy 
program WorkTime, najlepsze 
narzędzie do pomiaru, 
rozliczania raportowania, 
fakturowania i analizowania 
cennego czasu.

Aplikację od podstaw 
zaprojektowaliśmy tak, aby 
osiągnąć nasz cel: minimum 
kliknięć i maksimum efektu 
i bezpieczeństwa danych.



Rejestracja czasu na bieżąco

WorkTime umożliwia szybką i prostą rejestrację
czasu na bieżąco, dzięki czemu zbierane są 
wartościowe dane pozwalające na zwiększenie 
efektywności i optymalizację pracy.

W zależności od konfiguracji czas pracy może być 
rejestrowany z różną dokładnością i w różny sposób.



WorkTime umożliwia obsługę całego procesu:
• pomiar czasu pracy
• modyfikacja na różnych poziomach
• akceptacja prac
• rozliczenia po stronie kosztu i po stronie przychodu
• fakturowanie

W zależności od uprawnień i konfiguracji każdy krok 
może zostać pominięty. A generowane dokumenty 
i raporty mogą być w różnych językach.

Kompletny system rozliczeń



WorkTime wyposażony jest w wiele raportów, 
które można przeglądać na ekranie, pobierać 
w plikach PDF lub wyeksportować do Excela.

Każdy raport można w szerokim zakresie 
konfigurować i dopasować zarówno do potrzeb 
firmy jak i do relacji firmy z jej klientami.

Raporty na każdą okazję



Zarządzanie firmą

W WorkTime wszystko zależy od wewnętrznej 
organizacji firmy. Wbudowane moduły zadania 
i terminy pozwalają na sprawną organizację 
pracy, ale rejestracja czasu pracy nie wymaga 
korzystania z tych modułów.

Panel managera pozwala na sprawne 
zarządzanie firmą. Dane do analizy generowane 
są w czasie rzeczywistym i są zawsze aktualne.



Rejestracja czasu na bieżąco umożliwia zbieranie 
rzetelnych danych, które pozwalają na optymalizację 
pracy pojedynczych osób, zespołów i całej firmy.

Graficzna prezentacja danych pozwala na 
optymalizację pracy z klientami firmy.

Analityka



Aplikacja mobilna

Dzięki aplikacji mobilnej, rejestracja czasu 
pracy możliwa jest z dowolnego miejsca, 
również podczas spotkania poza biurem.

Brak połączenia z internetem też nie jest 
przeszkodą - WorkTime działa również offline.



ROZMOWA/SPOTKANIE

Podczas rozmowy zaprezentujemy 
działanie systemu. Prezentacja może 
odbyć się również online w dogodnie 
wybranym terminie.

TESTOWANIE

Oferujemy okres testowy, podczas którego 
jest możliwość sprawdzenia każdej funkcji. 
Udzielamy wsparcia technicznego na 
każdym etapie wdrożenia.

DECYZJA

Po zakończonym okresie testowym 
firma podejmuje decyzję o rozpoczęciu 
współpracy.

WDROŻENIE

Pomagamy w prostym wdrożeniu 
i imporcie danych z innych systemów.
Wdrożenie jest etapowane i nie 
wstrzymuje pracy firmy.

KONTAKT:
www.worktime.pl
      12 350 64 99              info@worktime.pl

Twórcą i właścicielem aplikacji WorkTime jest polska 
firma informatyczna EmpreSoft Sp. z o.o.

Zapraszamy do WorkTime

1 3 

2 4 


