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ΕΡΓΑΝΗ





ZKBio Time ΕΡΓΑΝΗ
Ο ισχύων νόμος περί Τ&Α στην Ελλάδα απαιτεί από όλες τις 
εταιρείες να διαθέτουν και να λειτουργούν ηλεκτρονικό 
σύστημα μέτρησης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων 
τους απευθείας συνδεδεμένοι στον εθνικό διακομιστή 
ΕΡΓΑΝΗ, για παρακολούθηση του εργατικού δυναμικού σε 
πραγματικό χρόνο. Η ZKTeco έχει αναπτύξει το ZKBioTime 
ERGANI, μια λύση που δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις 
να διαχειρίζονται τις Τ&Α τους και να συμμορφώνονται με 
αυτόν τον κανονισμό με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Ο διακομιστής ERGANI απαιτεί μια συγκεκριμένη δομή 
μορφής για τα δεδομένα εγγραφής check-in/check-out των 
υπαλλήλων που είναι συμβατή με το λογισμικό μας. Ο πιο 
συνηθισμένος τύπος διαπιστευτηρίων υπαλλήλου είναι ένας 
κωδικός QR που δημιουργείται από τη δωρεάν εφαρμογή της 
ελληνικής κυβέρνησης: Ergani CardScanner. Το 
υλικολογισμικό μας μπορεί να διαβάσει και να 
αποκωδικοποιήσει το QR που δημιουργείται από αυτήν την 
εφαρμογή.

Επιπλέον, οι επιχειρήσεις μπορεί να απαιτήσουν να έχουν τα 
δεδομένα αποθηκευμένα και διαθέσιμα για εσωτερική χρήση: 
γι' αυτό το ZKBioTime ERGANI είναι η λύση επιλογής για τις 
ελληνικές εταιρείες.



Γιατί ERGANI?

ΔΙΑΧEIΡΙΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ 
QR ΤΗΣ ΕΡΓΑΝΗ: 

Η λύση ZKBio Time ERGANI είναι σε θέση 
να διαβάζει και να διαχειρίζεται τους 
κωδικούς ΕΡΓΑΝΗ QR χάρη στις συσκευές 
αναγνώρισης ZKTeco, οι οποίες είναι σε 
θέση να επαληθεύουν τον κωδικό 
δακτυλικού αποτυπώματος, παλάμης, 
προσώπου ή QR.

ΛYΣΕΙΣ ΠΟΥ 
ΤΑΙΡΙAΖΟΥΝ ΣΕ ΚAΘΕ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜO:
Στη ZKTeco διαθέτουμε τρεις συμβατές 
συσκευές που μας επιτρέπουν να 
προσαρμόσουμε τη λύση στις ανάγκες 
κάθε έργου. Από τις πιο προηγμένες και 
ευέλικτες συσκευές όπως το ZPad Plus 
μέχρι απλά συστήματα χρόνου και 
παρακολούθησης όπως το IN-05A.



ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΕIΤΕ ΜΕ ΤΟ 
ΝOΜΟ ΚΑΙ ΠΟΛΛA AΛΛΑ:
Το ZKBio Time ΕΡΓΑΝΗ διευκολύνει τις εταιρείες να 
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του νόμου για τον 
έλεγχο χρόνου που θεσπίστηκε στην Ελλάδα το 
2022. Για εταιρείες που θέλουν να προχωρήσουν 
περαιτέρω και να διαχειριστούν τον έλεγχο χρόνου 
πλήρως και αποτελεσματικά, το ZKTeco επιτρέπει 
επίσης τη δημιουργία πιο προηγμένων συστημάτων 
ελέγχου χρόνου γύρω από βασική λύση.

ΔΙΑΘEΣΙΜΟ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚA 
ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚA!
Τόσο το ZKBio Time ΕΡΓΑΝΗ όσο και οι συμβατές 
του συσκευές σάς επιτρέπουν να επιλέξετε τη 
γλώσσα διαχείρισης, δύο από τις επιλογές είναι τα 
Αγγλικά και τα Ελληνικά (Σύντομα κοντά σας).
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Πώς λειτουργεί η λύση



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Το ZKBio Time ERGAΝΗ πρέπει να είναι 
εγκατεστημένο στον διακομιστή της εταιρίας. 
Το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού θα είναι 
υπεύθυνο για τη διαμόρφωση του συστήματος 
ώρας και παρουσίας σύμφωνα με τις ανάγκες 
της κάθε εταιρείας.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΡΧΕΙΩΝ
Οι υπάλληλοι ανατίθενται εάν πρέπει να εμφανιστούν 
στο επίπεδο ΕΡΓΑΝΗ. Ανάλογα με την επιλεγμένη 
επιλογή, οι εγγραφές που δημιουργούνται από τους 
εργαζόμενους θα αποστέλλονται ή όχι στη βάση 
δεδομένων ΕΡΓΑΝΗ και στη συνέχεια μπορούν να 
εξαχθούν όλες οι εγγραφές των εργαζομένων.

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού δημιουργεί το 
προφίλ για κάθε εργαζόμενο ή εισάγει 
απευθείας μια υπάρχουσα βάση δεδομένων. 
Είναι σημαντικό το πεδίο ΑΦΜ του υπαλλήλου 
να καθορίζεται στο προφίλ κάθε χρήστη.



Προσθέτοντας υπαλλήλους στο 
Επίπεδο ΕΡΓΑΝΗ, θα εκχωρήσουμε 
ένα μοναδικό ΑΦΜ Εργαζομένου. 
Οι εργαζόμενοι θα μπορούν επίσης 
να χρησιμοποιούν την APP τους ως 
μέθοδο χτυπήματος.

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ



Τα εταιρικά δεδομένα που έχουν 
δημιουργηθεί στο μενού 
συστήματος θα αντικατοπτρίζονται 
στο φύλλο κάθε υπαλλήλου. Αυτά 
τα δεδομένα είναι μοναδικά για όλα 
τα μέλη της εταιρείας.

ΑΡΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ



Διαχείριση ωρομέτρησης

Αιτιολογία
Ο Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού θα μπορεί να 
εισάγει τον κωδικό Αιτιολογίας σε περίπτωση που το 
χτύπημα αποσταλεί με καθυστέρηση. Αυτή είναι μια 
θεμελιώδης λειτουργία για τη συμμόρφωση με το νόμο 
όταν ο ΕΡΓΑΝΗ απορρίπτει το χτύπημα.

Αναφορές
Μια φιλική διεπαφή αναφέρει εάν τα 
χτυπήματα έχουν σταλεί επιτυχώς 
στην Εργάνη ή όχι. Τα χτυπήματα 
που δεν αποστέλλονται, θα 
διαφοροποιούνται από τα 
χτυπήματα που έχουν σταλεί αλλά 
απορρίφθηκαν από τον εθνικό 
διακομιστή.



IN05-A [QR]
Οικονομική συσκευή Time & 
Attendance συμβατή με κωδικούς QR 
της ΕΡΓΑΝΗ

SPEEDFACE-V4L [QR]
Προσιτή πολυβιομετρική συσκευή 
αναγνώρισης συμβατή με τους κωδικούς QR 
της EΡΓΑΝΗ

ZPAD PLUS [QR] 
Πλήρως προσαρμόσιμο τερματικό συλλογής 
δεδομένων Android συμβατό με κωδικούς 
QR της ΕΡΓΑΝΗ

Διαθέσιμες συσκευές
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