
“A JC360 alkalmas eszköz arra, hogy minden munkavállaló a 

munkavégzés helyétől és idejétől függetlenül kimutathassa és 

dokumentálhassa munkáját.”

AZ IRODA 
OTTHON



A vezetők szerint a távmunka bevezetésének egyik 

alapfeltétele, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy nem 

történik visszaesés azokban a munkakörökben sem, ahol a 

vállalat a távmunka, vagy rugalmas munkarend bevezetése 

mellett dönt. Ehhez az szükséges, hogy az elvégzett 

tevékenységekről mérhető és ellenőrizhető adatokat 

kapjanak függetlenül a munkavégzés helyétől és idejétől.

A JC360 alkalmazás erre 

kínál megoldást.



Automatikus 

munkaidőmérés

Automatikus 

feladatadminisztráció, feladatra 

elszámolt munkaidők azonnali 

költséghelyre könyvelése

Mobil telefonos alkalmazás

Munkával kapcsolatos 

telefonbeszélgetések 

elszámolása, rögzíthetősége, 

helyszíni munkavégzés ideje, 

utazási idő automatikusan 

munkafeladathoz és ügyfélhez 

rendelhető

Üzleti elemzések

Automatikus norma számítás, 

ügyfélre bontott költségek 

kimutatása, profitelemzés, 

teljesítményértékelés

Projektmenedzsment

Projekttervezés, erőforrás 

hozzárendelés és munkaidő 

beosztás, központi 

feladatkiosztás

Vezetői kontroll

Feladatok előrehaladásának 

ellenőrzése, határidők kezelése, 

feladatokra tervezett és 

felhasznált idő kontrollja

HR, távmunka, rugalmas 

munkarend támogatása

Törzsidők kezelése, szabadság- 

és betegszabadság 

nyilvántartás, munkaközi 

szünetek rögzítése

Könnyű integráció SAP, MS 

Project, Outlook, Gmail, ezeken 

kívül bármilyen más vállalati 

rendszerrel szabadon 

integrálható

CRM funkciók

Telefonszámok és a 

beszélgetések kezelése, 

kontaktok kategóriákba 

rendezhetősége, 

munkaesemények (teendő 

lista) ügyfélhez rendelése 

A teljes szolgáltatási 

csomag:



Távmunka és 

rugalmas foglalkoztatás 

bevezetése JC360-nal

Az egyes feladatokkal eltöltött időt valós időben 

dokumentálja és méri, ezáltal sikeresebb az 

utólagos elszámolással vagy a mintavételezésen 

alapuló mérésekkel szemben.

Egységesen könyveli a számítógépen, a 

megbeszéléseken, telefonálással és más, nem 

számítógépes tevékenységekkel eltöltött időt.

Teljeskörűen lefedi, amit a felhasználó az 

alkalmazás elindításával munkavégzésnek 

minősít, függetlenül attól, honnan dolgozott.

Ezekre alapozva a távmunkások és az irodában 

dolgozók értékelése is ugyanolyan feltételek mellett, 

objektívan végezhető el. 



Kimutathatóvá és összehasonlíthatóvá válik, mennyire 

hatékonyak az általuk elvégzett tevékenységek, így biztonságo-

san bevezethető a távmunka, és teremthető meg a rugalma-

sabb, családbarátabb, költséghatékonyabb munkavégzés.
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Egyszerűen tervezhető 

a költség

Az ár minden szolgáltatást tartalmaz és csak az igénybevétel napjára 

kell fizetni. Ez lehetővé teszi, hogy nem csak alkalmazottaival, hanem projektek 

során (időszakosan) együtt dolgozó szakemberekkel, alvállalkozókkal is átlátható 

munkaidő- és feladat elszámolást alakítson ki.

300Ft.
FELHASZNÁLÓ / NAP



Ahol a JC360 bizonyított
Az éles üzem első három hónapjában minden ügyfelünk, legalább 10%-kal tudta 

növelni a mérhető eredményességet.

„A JC360 szolgáltatással sikeresen tudjuk mérni mind az irodai, mind 

a távmunkában történő munkavégzés jellemzőit, melyek könnyen és 

gyorsan elemezhetőek a teljesítményértékelések során. A JC360 

nagyon nagy segítséget nyújthat mindenkinek, aki átlátható és 

mérhető folyamatokat szeretne, akár irodában, akár az irodán kívüli 

rugalmas, családbarát munkavégzés biztonságos és hatékony 

megvalósításához."

Tóth Adrienn, Elnökségi tag,  Magyar Távmunka Szövetség



JC360.JOBCTRL.COM

További infók:

1118 Budapest, Rétköz utca 7. Eleven Center            

+36 1 465 8808                

sales@jobctrl.com               

www.jc360.jobctrl.com


