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Ratkaisut rakennustyömaille

Inoptics langattomat NFC-työaikapäätelaitteet
ovat Suomen markkinajohtajia rakennustyömailla.

Inoptics Oy
Johtava rakennustyömaiden työaikapäätteiden toimittaja Suomessa
Päätoimialamme on langattoman teknologian tuotteiden kehittäminen,
tuotanto ja markkinointi.
Olemme 25 vuoden kokemuksella vakiinnuttaneet paikkamme Suomen johtavana rakennustyömaiden työaikapäätetoimittajana.
Toimimme Oulun Teknologiakylässä – paikassa, jolla on vahva historia
langattoman tiedonsiirron maailmanlaajuisessa kehittämisessä.
Suomalaista laatua
Tuotesuunnittelumme kulmakivenä on tuotteiden helppokäyttöisyys ja
toimintavarmuus. Tuotteemme on suunniteltu toimimaan pohjolan ankarissa oloissa välittäen luotettavasti ja väsymättä työaikatietoa sovelluskumppaneiden järjestelmiin.
Tuotteilla on kansainväliset hyväksynnät (CE, FCC, PTCRB) ja ne saivat
myös ensimmäisenä rakennustyömaiden Valtti-älykortti -yhteensopivuussertifikaatin.

Sähköisesti tehtävä
raportointivelvollisuus
Laki velvoittaa kuukausittain raportoimaan verottajalle rakennustyömaalla työskennelleet henkilöt. Raportointivelvoite on joko pääurakoitsijalla
tai rakennuttajalla ja se koskee myös valmistalotyömaita. Raportointi on
lähetettävä sähköisesti ja siinä voidaan hyödyntää Suomen Tilaajavastuu
Oy:n tarjoamia Valtti-henkilökortteja sekä muita palveluja, joita he tarjoavat partneriverkostonsa kanssa.
		CE-hyväksytyt Inoptics NFC-TimeClean® ja NFC-InOut® ovat toimintavarmoja ja helppokäyttöisiä työaikapäätelaitteita. Ne ovat Suomen Tilaajavastuu Oy:n sertifioimia työaikapäätteitä rakennustyömaa- ja Valttikortti -käyttöön.
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Toimi näin
1. Tilaa Suomen Tilaajavastuu Oy:ltä
yrityksesi käyttöön Valtti-henkilökortit.
Vaadi myös alihankkijoiltasi niiden käyttöönotto.
2. Tilaa työmaillesi Inopticsin langaton työaikapääte.
Yleensä yksinkertaisin versio NFC-TimeClean® Basic riittää rakennustyömaakäyttöön. Työaikapäätteet voit joko vuokrata suoraan Inopticsilta tai hankkia
sovellustoimittajan kautta.
		 Inopticsin kehittämät kotimaiset työaikapäätteet ovat etäkytkettävissä lähes kaikkiin työaikasovelluksiin ja ne ovat markkinajohtaja rakennustyömailla.
Laitteiden tiedonsiirto hoidetaan reaaliaikaisesti matkapuhelinverkon kautta
ja ne toimivat siellä missä matkapuhelinkin.
3. Hanki verottajaraportointi- tai työaikasovellus.
Suomen Tilaajavastuulta saat pelkistetyn verottajaraportointisovelluksen ilman työaikaseurantaa. Verottajaraportoinnin ja tarvittaessa laajemman työaikasovelluksen tarjoajia on useita ja nämä löytyvät partnerit.veronumero.fi
-sivustolta. Pelkkä verottajaraportointi riittää mikäli et halua seurata työmaalla
kävijöiden työaikaa vaan ainoastaan hoitaa raportointivelvoitteen. Työmaatarkastuksien varalta sovelluksissa on yleensä mahdollisuus tulostaa reaaliaikainen ”ketä työmaalla” –tieto. Työaikasovelluksella voit linkittää leimaustiedot
osaksi palkanmaksua. Osasta valmiista sovelluksista löytyy myös litterointituki
työaikojen kohdentamiseksi eri työvaiheille.
Rakennustyömaille työaikasovellusia tarjoavat mm.
Movenium								Evry Jydacom					Takamäki-yhtiöt					
Admicom									Aacon								Maxtechnologies
AitoSolutions/Tamtron			Lenio									Enersense								
Tuntinetti/J.Halttu					Fastroi								Waremann
Reslink										Nepton

Helppokäyttöiset Inoptics
langattomat päätelaitteet
NFC-TimeClean®
kulunseuranta
NFC-TimeClean on kulunseurantalaite, jolla keräät työmaalta sekä verottajan ja
työturvallisuuden vaatimaa ”ketä työmaalla” – tietoa että palkanmaksun pohjaksi työaikatietoa. Leimaustiedot lähtevät sovellukselle reaaliaikaisesti.

NFC-InOut®
kulunseuranta, valvonta ja portin avaus
NFC-InOut laajentaa käyttöalueen kulunseurannasta kulunvalvontaan ja se voi
toimia portinaukaisijana. Sovellus lataa laitteelle kulkuoikeutettujen tunnisteiden listan, jonka mukaan se avaa portin leimauksen yhteydessä. Leimaustiedot
lähtevät sovellukselle reaaliaikaisesti.

Inoptics on johtava rakennustyömaiden työaikapäätteiden toimittaja
Inoptics NFC-päätelaitteemme ovat toimintavarmoja ja helppokäyttöisiä. Siksi moni on valinnut meidät työaikapäätelaitteiden toimittajaksi – valitse sinäkin, valitse markkinajohtaja.

Inoptics NFC-päätelaitteiden
toimintavarmuus ja käytettävyys
Helppo asennus
– Päätelaite toimitetaan käyttövalmiina.
– Laite alustaa itsensä käyttövalmiiksi, heti kun se on kytketty verkkovirtaan.

Helppo käyttö
– Leimaus: laitteen etupinnan lähellä käytetään tunnistekorttia ja vahvistetaan toiminto
painamalla päätelaitteen näppäintä
– Tieto leimauksesta välittyy reaaliajassa matkapuhelinverkossa työaikasovellukselle.

Toimii kaikkialla
– Laite toimii siellä missä matkapuhelinkin, myös ulkomailla.
– Akku-, muisti- ja tiedonsiirtovarmennus takaavat ettei se hukkaa leimauksia pitkienkään sähkö- tai yhteyskatkojen aikana.
– Toimii joko verkkovirralla (100–250 VAC) tai ajoneuvon akkuvirralla (10–30 VDC).
– Itsenäisenä laitteena se toimii erillään muusta IT-infrasta. Häiriötilanteet yrityksen
tietoliikenteessä tai sähköverkossa eivät estä leimauksia.
– Soveltuu vaativiin olosuhteisiin kuten kosteaan, kylmään ja pölyiseen työympäristöön. Se on vesitiivis (IP66), mekaanisesti luja ja se on helppo puhdistaa.
– Läsnäolo- ja työaikaraportit saadaan turvallisesti mobiililaitteiden tai tietokoneiden
web-selaimella ajasta ja paikasta riippumatta.
– Lähettää säännöllisesti tietoa omasta tilastaan laitehallintaa varten.

Myös liikkuvaan ja muuttuvaan työhön
– Laite muuttaa kätevästi yrityksen tai työmaan mukana. Muuttaessa käyttö jatkuu
uudessa paikassa ilman katkoksia.
– Toimii liikkuvaa työtä tekevän apurina, jonka avulla tapahtumien kirjaus on helppoa
ja reaaliaikaista.

