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Глобално решение прилагодено на локалната околина

Time & Space е достапен на 15 јазици и поддржува латинично, кирилично и арапско 
писмо. Мрежата на  Шпица составена од обучени и сертифицирани партнери  ширум 
ЕМЕА регионот, нудат квалитетни услуги на локалниот јазик.

Повеќе од 1.000.000 корисници во 30 земји

Доверливоста е една од најзначајните карактеристики на едно решение за контрола 
на пристап и управување со евиденцијата на работно време. Time&Space  има 
докажано искуство со повеќе од  2500 активни системи во 30 земји.

За Шпица



Комплетно и интегрирано решение кое се користи 
секој ден

Модуларно и комплетно решение за управување со евиденцијата на работно 
време и контролата на пристап создадено за лесна интеграција- Time&Space ги 
задолува барањата на милиони корисници низ сите индустрии.

Професионални услуги во текот на целиот животен 
циклус на решението

Шпица и нејзините сертифицирани Time&Space  партнери нудат широк избор 
на професионални  услуги, вклучувајќи консултантски услуги,  дизајн, развој, 
интеграција, поддршка и одржување на системите.

30 години искуство со know-how на 100 
професионалци

Започнувајќи како spin-off одделение за истражување и развој, Шпица прерасна 
во група на компании присутна во 6 држави на Југоисточна Европа.



Пристапете мудро
Организирајте ги корисниците и 
администраторите во согласност со вашата 
организациска структура. Управувајте ги 
пристапните права и распореди со помош на  
пристапните профили. Групирајте ги пристапните 
точки по области. Прецизно нагодете ги 
пристапните права со помош на распореди 
и календар. Со леснотија управувајте со 
комплексните пристапни права.

Прегледајте сѐ 
Следете ја ситуацијата во реално време преку 
визуелните известувања прикажани на тлоцртот 
на локацијата. Задржете го фокусот насочувајќи 
го вниманието на исклучоците. Скратете го 
времето на детекција и реакција преку подлабока 
интеграција на аларми и видео надзор. Откријте 
ги и препознајте ги инцидентите порано.

Интелигентните контролери на Шпица – Zone 
Access совршено одговараат на Time&Space 
програмската опрема и обезбедуваат одлична 
економија “по врата” во сите ситуации.

Многумина ќе се согласат дека најголемиот предизвик кај 
контролата на пристап е  едноставноста во управувањето. 
Многу системи за контрола на пристап би функционирале 
сосема солидно во едноставна и стабилна средина.  Со текот на 
времето, пристапните правила и исклучоци стануваат премногу 
комплексни за управување. Тогаш на сцена стапува Time&Spacе.

Подобро управување со Вашата сигурност

Time&Space нуди  длабока интеграција  со 
Milestone XProtect, водечкиот софтвер за видео 
надзор, со поддршка на сите значајни брендови 
на камери. Поддршката за другите системи за 
видео надзор  е можна на барање.

Контрола на пристап



Пронајдете сѐ брзо 
Бележете и следете сѐ. Пронаоѓајте ги и  
решавајте ги инцидентите брзо со помош на 
напредно пребарување настани. Пребарајте ги 
видео снимките кои се однесуваат на контролата 
на пристап и обратно. Навлезете длабоко во 
форензика, извршете апликациска ревизија на 
податоци и брзо дојдете до резултати.

Не пропуштајте никого 
Залутаните посетители се класичен безбедносен 
пропуст. Секој мора да носи идентификациска 
картичка, вклучувајќи ги и посетителите, 
без исклучок.  Time&Space нуди напредно 
управување со посетители, кое ги задоволува 
потребите и  на најпребирливите корпоративни 
рецепции.

Time&Space ги поддржува биометриските 
читачи Idemia за контрола на пристап. 
Поддршката за други производители  е  
достапна на барање.

Time&Space  нуди директна интеграција со 
безжичните брави Aperio на производителот 
ASSA ABLOY.



Регистрирајте сѐ и секаде
Вработените се  најголемата вредност на секоја 
компанија, а нивниот труд е  најголем трошок 
и затоа е значаен секој ден, час и минута. 
Апликацијата за паметни телефони Spica Mobile 
Time им овозможува на вашите вработени 
пријавување и одјавување од секаде каде се 
одвива нивната работа. Апликацијата може да 
се превземе бесплатно и е достапна на двете 
платформи Android и iOS.

Управувајте од било 
која локација
Најголем дел од функционалностите на 
управувањето со работното време се достапни 
преку web, па сѐ што ви е потребно за 
извршување на секојдневните административни 
задачи е пребарувач и интернет пристап. Некои 
едноставни функции за управување со работното 
време се достапни и преку апликацијата за 
паметни телефони. Да, тоа ви нуди можност од 
било која локација  да проверите кој е на работа.

MATT регистрацискиот терминал нуди економично 
решение за регистрација со картички преку NFC, 
наменето за сите мали оддалечени канцеларии. 
Шпица далечински обезбедува поддршка во текот 
на целиот животен век на траење, а тоа е покриено 
со еднократната куповна цена.

Zone Touch е компактен и екомомичен 
регистрациски терминал, развиен од страна на 
Шпица, со цел да понуди беcпрекорна работа со  
Time&Space програмската опрема, овозможувајќи 
најдобро корисничко искуство.

Познато е дека со евиденцијата на работно време е тешко да се 
управува,  посебно во поголемите организации со комплексна 
структура, работни правила и начин на пресметка на работните часови.  
Ова е подрачјето во кое Time&Space доаѓа до израз со својата богата 
структура на податоци,  параметри за прецизно нагодување, автоматски 
распореди, динамички работни шеми,  панорамска визуелизација на 
податоците и вградениот систем на управување со барања.

Справете се со комплекноста со леснотија

Евиденција на работно време



Вклучете секого
Со помош на апликацијата за паметни телефони и 
web пристап, вработените се непосредно вклучени 
во управувањето со работното време. Тие имаат 
директен преглед во податоците и обезбедуваат 
повратна информација, која резултира со помал 
број пропусти и грешки. Администрацијата со 
работното време и барањата, распоредена е 
на раководителите на оддели, ослободувајќи 
го одделот за човечки ресурси од напорното 
собирање податоци.

Интегрирајте и развивајте
Напредната интеграција со системите за 
пресметка на плата се овозможува преку 
специјализираниот  модул PIF. Шпица има 
развиено стотина PIF програмски додатоци 
и прилагодени решенија за интеграција, 
вклучувајќи го и сертифицираниот SAP 
interface. Највисокото ниво на интеграција преку 
напредните API –и е достапна преку програмот 
Developer Partner.

Time&Space поддржува биометриски регистрациски 
терминали од TBS (отпечаток од прст со и без 
допир), Idemia Morpho  (отпечаток од прст) и 
IrisID (идентификација на зеница). Останатите 
биометриски терминали се достапни на барање.

HID е нашиот прв избор за картички и читачи. 
Најновите HID читачи iClass SE и MultiClass 
SE нудат поддршка за сите главни технологии 
на картички и пристап заснован на мобилен 
телефон.
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Флексибилно работно време

Ревизиска следливост


