Yaware — це тайм-трекер з
найширшим функціоналом та
зрозумілим інтерфейсом

Задовольняє вимоги
корпорацій і невеликих
команд

У компанії з 30
працівників
впроваджується за
20 хвилин

Дізнайтесь, як Yaware допоможе вашій
компанії. Замовте демонстрацію продукту.

Не доведеться
навчати
працівників

+38 (044) 360 45 13
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Функціонал закриє будь-які
потреби
Автоматичне заповнення робочого табеля і розрахунок
зарплати лише за відпрацьований час
— Ви побачите, хто і в які дні
працював, а також коли і наскільки
брав вихідний
— Можна встановити мінімальну
кількість відпрацьованих годин для
зарахування робочого дня
— Yaware автоматично порахує
зарплату, враховуючи відпустку,
вихідні та пропущені дні
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Функціонал закриє будь-які
потреби
Аналіз продуктивності: ви зрозумієте, чим займається працівник
та наскільки продуктивно використовує робочий час
— Сервіс розпізнає продуктивні,
нейтральні та непродуктивні ресурси
— Можна створити індивідуальні
налаштування для кожного
працівника.
Наприклад, для дизайнера Photoshop
— продуктивна програма, а для
бухгалтера — непродуктивна.
Як наслідок, працівник побачить, що
краде його час і буде менше
відволікатися.

Yaware
збільшує
продуктивність
на 10% -50%
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Функціонал закриє будь-які
потреби
Облік запізнень

— Ви дізнаєтесь, хто порушує
розпорядок дня і як часто це
відбувається
— Звіт по запізненнях: хто, коли і як
часто спізнюється
— Звіт по працівниках, які
передчасно завершують робочий
день

Відбувається
регулярно.
Зверніть
увагу!
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Функціонал закриє будь-які
потреби
Знімки екрана і web-камери. Ви дізнаєтесь, якщо працівники
використовують ресурси компанії в особистих цілях
— Ви побачите, над яким проектом
працює позаштатний працівник чи
фрілансер.

— Зможете оплачувати лише той час,
який фрілансер витратив на роботу
над вашим проектом.
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Функціонал закриє будь-які
потреби
Віддалений контроль

— Онлайн-контроль роботи
працівників: ви побачите чим
займаються працівники у цей момент
— Звіти про роботу працівників на
електронній пошті
— Перегляд та аналіз статистики на
телефонах і планшетах iOS/Android
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Функціонал закриє будь-які
потреби
Облік часу не за комп’ютером: ви дізнаєтесь з якою ціллю
працівники використовують час, коли знаходяться оффлайн

— Скільки часу працівник був
відсутній на робочому місці
— Скільки часу працівник витратив
на продуктивні завдання, наприклад,
зустрічі з клієнтами, а скільки — на
особисті справи
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Функціонал закриє будь-які
потреби
Оцінка особистої статистики: працівники самі зрозуміють, як
стати більш продуктивними

— Працівник має доступ до особистої
статистики. Він бачить скільки
витратив на виконання задачі і може
порівняти себе з колегами
— Він зрозуміє, які програмі
відволікають його від роботи і коли,
протягом дня, він найбільш
продуктивно працює

Особливості Yaware
Індивідуальні
налаштування для
працівника і відділу
— Ви можете встановити вільний
або фіксований графік роботи
— Скласти список продуктивних,
нейтральних або непродуктивних
ресурсів для кожного працівника
— Вказати види продуктивної
офлайн-активності для працівника.
Наприклад, презентацію для
дизайнера та зустріч для продавця.

Групування працівників по
відділах
Компаніям, у яких є віддалені офіси і
філіали в інших містах, Yaware
допоможе об'єднати працівників по
відділах і передати управлінські
повноваження місцевим
керівникам.

Інтеграція з Jira, Trello та
іншими CRM
Скоро ви зможете контролювати
роботу працівників у популярних
системах — JIRA, Trello, Asana,
RedMine та інших.

Особливості Yaware: Інтеграція з
Bitrix24
Зустрічайте нову функцію: інтеграцію Yaware.TimeTracker з
Bitrix24

Покращуйте управління проектами та завданнями
У Yaware.TimeTracker інтегруються завдання поставлені на працівника в
Bitrix24. Ви побачите, скільки часу ваша команда витрачає на проекти та
задачі.

Особливості Yaware: Інтеграція з
Bitrix24
Знайте, що працівник виконував саме це завдання
Yaware відправляє коментар з переліком документів, сайтів і програм. Тепер, ви будете
бачити, що конкретно робив користувач протягом часу, залогованого в Bitrix24. І чи
стосуються ці дії задачі.

Час, відпрацьований над завданнями Bitrix24 і не в Bitrix24
Порівнюйте зусилля витрачені на проекти в Bitrix24 та інші обов'язки. Підраховуйте
загальний час в масштабах всієї компанії, відділу або конкретного працівника.

Особливості Yaware
Прихований і явний контроль

Вивантаження даних для Google Data Studio

Особливості Yaware
Налаштовується за 20
хвилин з одного комп'ютера
Надішліть посилання-запрошення
працівникам на пошту, щоб вони
самостійно встановили програму.
Yaware налаштовується відразу на
всіх комп'ютерах з особистого
кабінету

Підлаштується під вашу
екосистему
— Працює на Linux, Windows, MacOS і
сервер-терміналі
— Автоматичні оновлення,
безкоштовна підтримка

Підходить для великих
компаній
— Повний захист даних — інформація
зберігається на вашому локальному
сервері
— Не вимагає підключення до
інтернету
— Безкоштовна технічна підтримка
протягом першого року після покупки
— Безкоштовне навчання
співробітників

Особливості Yaware
Рейтинг працівників: ви побачите, хто із підопічних працює
менше, ніж інші

Не суперечить трудовому
кодексу
Облік робочого часу співробітників
дозволений трудовим кодексом
України та інших країн.

Ваші дані захищені
Yaware працює на виділених
серверах, до яких мають доступ лише
авторизовані працівники

Особливості Yaware
Спільна робота з колегами у внутрішній системі управління
проектами. Статистика по кожному завданню: відповідальний,
статус, термін виконання, етап …

Впровадження пройде без проблем
Навчання не потрібне
Сервіс інтуїтивний, і працює в
напівавтоматичному режимі. Вам не
треба проводити корпоративне
навчання, наприклад, як при
впровадженні CRM.

Працівники зрозуміють
цінність
Покажемо вашим працівникам
цінність роботи з сервісом за
допомогою навчальних матеріалів

Збережеться позитивна
атмосфера
У більшості наших клієнтів не
виникають проблем з
впровадженням Yaware. Працівники
розуміють, що це вигідно, як для них,
так і для вас.

«При впровадженні я
проводив бесіди з усіма
працівниками і не було
жодних заперечень з
приводу встановлення
системи. Не було негативу і
після того»
КРОО «Захист прав споживачів»

Безкоштовна та швидка техпідтримка

Відділ продажів підбере
рішення протягом години
Технічна підтримка
відповість протягом 60
секунд

Відділ розробки додасть
функції, яких вам не
вистачає

Гарантуємо
Через 14 днів ви побачите результат, навіть якщо у вас
було все ідеально у компанії
Відділ продажу

Відділ розробки

— Почне швидше відповідати на
дзвінки
— Перестане забувати вносити дані
клієнтів у CRM
— Почне більше продавати і менше
витрачати час на соцмережі та
перекури

— Ви зрозумієте, як розподілене
навантаження в відділі
— Які завдання викликають труднощі
у працівників
— Скільки коштує година, завдання і
проект

Фрілансери
— Швидше здаватимуть проекти
— Ви зрозумієте скільки реально
коштує година фрілансера
— Почнете платити тільки за
відпрацьовані години

Сервіс окупиться у період від одного
місяця до одного року
Розрахунок базується на реальній статистиці наших
клієнтів
До впровадження
Задач щомісяця

Продуктивність

Час на виконання

Ставка

Вартість задач

100

50%

200 часов

$20 в час

$4 000

Після впровадження
Задач щомісяця

Продуктивність

Час на виконання

Ставка

Вартість задач

100

80%

200 часов

$20 в час

$2 800
Ви заощадите
$1 200 в місяць

За допомогою Yaware 2 856 компаній
по всьому світу почали заробляти
більше

Рекомендуємо тариф
«Підвищення продуктивності»
Облік часу за
комп’ютером
Запис відвіданих сайтів і час роботи з
ними
Оцінка продуктивності
працівника
Активність на сторінці сайту
Статистика використаних файлів

Звіти
Автозаповнення табеля обліку робочого
часу
Аналіз активності працівника

Додатково
Експорт даних в PDF, CSV, XLS
Період збереження даних у місяцях
Автоматичний розподіл ресурсів по
категоріях: продуктивні та
непродуктивні

Облік часу за межами комп’
ютера
Облік робочих та особистих офлайнсправ

Контроль працівників
Знімки екрану

Підвищення
продуктивності
Звітність по завданнях
Складання списку завдань за день

Зведення по діяльності в поточний
момент часу

Блокування непродуктивних додатків і
сайтів

Загальний звіт на пошту: за день,
тиждень, місяць

Миттєві сповіщення на смартфон, ПК
або пошту

Динаміка активності працівника,
команди відділу

Підказки, як підвищити
продуктивність

Таблиця: час роботи, початок і
закінчення

Інтеграція з системами управління
завданнями

Офлайн-активність

Дані та підтримка

Рейтинги працівників

Збереження даних на власному сервері

Використані додатки

Безкоштовна підтримка протягом року

Звіт по запізненнях і передчасному
завершенні робочого дня

Необмежений термін використання

Знімки web-камери

Функції для працівників
Доступ до особистої статистики
Звіти за день, тиждень, місяць
Підказки для підвищення
продуктивності

Функції для менеджера
Звіти по працівниках свого відділу
Загальний звіт на пошту: за день,
тиждень, місяць
Миттєві сповіщення на смартфон, ПК,
пошту або додаток Yaware

+38 (044) 360 45 13

Комерційна пропозиція
Тариф “Автоматичний облік часу” - хмарна версія
Ціна 100 грн. в місяць за 1 працівника. Розрахунок на 300 працівників, в UAH:
Період, міс

Повна сума, UAH

Знижка, %

12

360 000

20%

Сума заощадження, UAH

72 000

Сума до оплати, UAH

288 000

Тариф “Аналіз продуктивності” - хмарна версія
Ціна 150 грн. в місяць за 1 працівника. Розрахунок на 300 працівників, в UAH:
Період, міс

1 рік

Повна сума, UAH

Знижка, %

540 000

20%

Сума заощадження, UAH

108 000

Сума до оплати, UAH

432 000

