REŠITEV ZA KONTROLO PRISTOPA IN BOLJŠI
PREGLED NAD PRISOTNOSTJO ZAPOSLENIH
SISTEM OMOGOČA:
•K
 lik do informacij glede prisotnosti zaposlenih in
nadzora vhodov, kadarkoli in kjerkoli na svetu, na
kateremkoli računalniku ali pametnem telefonu
•D
 odaten varnostni element za vaše poslovne
prostor
•U
 pravljanje vstopa v objekt na daljavo
•D
 ogodke in zgodovino dostopa je možno
preprosto natistniti v obliki poročila (obračun
plač, nadur)
•P
 rilagodljiv sistem omogoča lastne nastavitve
po željah (gibljiv delovni čas, obvezna prisotnost,
obveščanje preko emaila ali SMS)
•Z
 a posodobitve in vzdrževanje opreme
poskrbimo mi v okviru mesečnega pavšala in
tako se lahko vi posvetite vašemu delu.

IZJAVA
Sistem kontrole dostopa
SpaceID sem izbral, ker sem
večkrat odsoten na poslovni
poti in me zanima kaj se dogaja v mojem
podjetju. Nisem pričakoval, da se bo s tem
povečal tudi dobiček, a se je. Zaposleni
dejansko dobijo drugačen odnos do
delovnega mesta.




SLAVKO RASPOTNIK

direktor (Rotoprint d.o.o.)

Posebnost aplikacije SpaceID je njena
prilagodljivost glede obsega uporabe;
omogoča vam zakup določenega št.
prehodov, ki jih lahko sčasoma dodajate
glede na potrebe vašega podjetja.

SPACEID OMOGOČA
PRIHRANEK VAŠEGA DENARJA IN ČASA,
SAJ SISTEM RASTE SKUPAJ Z VAMI.
PREDNOSTI SISTEMA:
• Višja produktivnost (povečanje pripadnosti zaposlenih vašemu podjetju).
• Ugled podjetja (povečanje prepoznavnosti vaše blagovne znamke).
• Varnost ter prihranek (all-in-one rešitev brez dodatnih stroškov).
• Inovativna zasnova (vsestranska varnostna rešitev za profesionalno in enostavno uporabo).
• Sistem primeren za različna področja uporabe (mikro, mala, srednja in velika podjetja in neprofitne organizacije).
• Program je prilagodljiv glede na želje uporabnika in panogo.

IZKORISTITE PRILOŽNOST
BREZPLAČNEGA

14-DNEVNEGA
TESTIRANJA
Prepričano smo, da se boste
tako sami prepričali in se pridružili
zadovoljnim uporabnikom. Vaše
popolno zadovoljstvo je naš cilj.

Spletna aplikacija za enostavno
in pregledno uporabo.

Upravljanje in pregled nad evidenco delovnega časa
in dostopi posameznikov do različnih prostorov.

ID Shop je proizvodno in prodajno usmerjeno podjetje v sklopu skupine IM ID Group, smo eno od vodilnih podjetij na
področju identifikacije in varnosti v Sloveniji. Imamo lastno proizvodnjo potiska identifikacijskih kartic ter dodatkov za
nošenje in zaščito kartic. V sklopu varnosti smo zastopnik vrhunske tehnične opreme za kontrolo dostopa.
Kontaktirajte nas:

tel: 01 500 40 50

ali

email: info@idshop.si

