
Управувајте со работното време 
со помош на паметен телефон

Spica Mobile Time

Spica Mobile Time (SMT) е апликација 
за паметни телефони (Android, iOS), 
која на корисниците на Time&Space им 
овозможува управување со своето работно 
време и работното време на вработените 
со помош на мобилни уреди. Настаните кои 
бараат брз одговор,  на тој начин се лесно 
достапни.

Управувајте со своето работно време и отсутностите од било каде и во 
било кое време 

Spica Mobile Time овозможува дневни, седмични и месечни прегледи, податоци за регистрациите 
како и ажурното салдо часови и преостанатите денови од годишен одмор за конкретно избрани 
датуми. Сите информации се графички прикажани јасно и интуитивно. 

ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

Пријавете го своето доаѓање, 
заминување или некој друг настан 

со помош на својот паметен телефон 
дури и кога нема интернет врска

Испратете го 
барањето за 

отсуство

Следете ги прифатените 
барања за отсутност, 
одбиените и оние на 

чекање

Прегледајте го вкупното салдо 
на часови, искористените како 
и преостанатите денови одмор 

Графички прикази и 
табеларни прегледи



Шпица Системи д.o.o. 
3та Македонска бригада 48
1000 Скопје

Tel.: +389 2 2401 750
Info@spica.com.mk
www.spica.com.mk

Преглед на податоците 
за присутноста на 
вработените на дофат на 
рака 

Spica Mobile Time овозможува 
управување со работното време 
на вработените каде и да се. 
Раководителите лесно можат да 
пристапат до ажурните податоци за 
присутноста на вработените, како и 
до дневните и седмичните извештаи 
во реално време.  

Со употребата на апликацијата 
Spica Mobile Time прегледувањето 
и одговарањето на барањата 
за отсуство е многу полесно и 
попрактично. Раководителите имаат 
на располагање неколку извештаи, 
како што е извештај за кршење, 
детален извештај по денови, 
графички седмичен извештај и 
извештај за вкупниот број на часови. 
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Компатибилно за Android и iOS Поддржува NFC  технологија

ЗА РАКОВОДИТЕЛИТЕ 

Преглед на податоци за присутност 
и кршења во реално време

Брз одговор на барањата на 
вработените за отсуство

Следење на прифатените барања 
за отсутност, одбиените и оние на 
чекање

Преглед на историјата на  
регистрации на вработените, 
нивната локација и други детални 
извештаи


