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Prin intermediul programului de pontaj     
electronic puteți monitoriza concediile sau     
absențele forței de muncă. Cu acest soft, foaia        
colectivă de prezență va fi tot mereu       
actualizată și la dispoziție online. Acest      
program de pontaj iți oferă lunar o viziune de         
ansamblu asupra disponibilității angajaților, a     
numărului de ore lucrate, a zilelor de concediu        
și a sărbătorilor legale. 
 
 
Soft pontaj electronic flexibil 
Datorită faptului ca pontajul va fi de acum electronic, stocat în cloud și constant actualizat,               
personalul din contabilitate și salarizare vor economisi timp prețios pentru întocmirea statelor de             
plată. Aplicația este simplu de folosit, softul fiind integrat pentru a reduce timpul necesar              
referitor la procesele de gestionare a forței de muncă. 
 
Totodată pentru fiecare angajat se pot seta diverse modele de timp pentru calculul orelor lucrate               
(ie: programul de lucru). Clienții pot seta durata exactă a pauzei pentru angajați. Există              
posibilitatea de a filtra informațiile din fișa de prezență (perioada, echipa sau biroul) în funcție de                
nevoi. Accesul la aplicația de pontaj este securizat iar comunicarea este criptată. Clienții softului              
de pontaj beneficiază de productivitate, flexibilitate și mobilitate în utilizare. 
 
Codul Muncii despre condica de prezență 
Începând cu luna august 2017 (prin Ordonanța de urgență 53/2017), Codul Muncii obligă             
angajatorul, prin prevederile articolului 119, să țină evidența zilnică a orelor de intrare și ieșire               
ale salariaților: „Angajatorul are obligația de a ține la locul de muncă evidența orelor de muncă                
prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidențierea orei de începere și a celei de sfârșit al                
programului de lucru”. 
 
Notă: NU există obligația prin lege ca angajații să semneze Fișa de Pontaj (Foaie colectivă de                
prezență). Regulamentul intern clarifică astfel de procese conform politicilor angajatorului. 
 

 

 

Doriți să începeți să vă gestionați eficient forța de muncă și să folosiți un soft de pontaj? 
 

Creează un cont gratuit -> 

 

https://leaveboard.com/nox/registercompany.html?lang=ro


Pontajul electronic completează Softul de resurse umane 
LeaveBoard este o soluție HR integrată. Sistemul de management al resurselor umane oferă             
performanță, optimizând proceselor HR. Foaia colectivă de prezență este doar o funcționalitate            
a softului, facilitând procesul de colectare al prezentelor și absentelor în funcție de setările și               
politicile companiei dar și al normelor legale. 
 
Modulele principale ale programului de management al resurselor umane includ: evidența           
personalului, gestiunea concediilor, rapoarte HR, self-service angajați, calendare prezență, și          
multe alte automatizări. 

 
“Toate fișele de pontaj generate automat. Procesarea       
manuală este complet eliminată.” 
 
Beneficii 
Programul de pontaj facilitează activitățile departamentului de resurse umane astfel: 

● Reduceți timpul petrecut cu înregistrării     
și monitorizării pontajului; 

● Reduceți erorile de procesare    
manuală;   

● Reduceți timpul necesar calculării    
salariului pe baza fișei de pontaj; 

● Accesați o perspectivă constant    
actualizată asupra disponibilității   
personalului. 

 

Ce este LeaveBoard? 
LeaveBoard este un soft de management resurse umane care este ușor de implementat, ușor              
de gestionat și remarcabil de accesibil. Ne concentrăm pe furnizarea de soluții HR online pentru               
companii din întreaga lume. Produsul nostru permite companiilor mici și mijlocii să automatizeze             
procesele administrative pe măsură ce acestea cresc, oferind la schimb... mai mult timp             
personalului pentru dezvoltarea afacerii! Platforma SaaS automatizează administrarea HR,         
gestionează concediile personalului și centralizează în siguranță datele și înregistrările          
angajaților. 

 

www.LeaveBoard.com 
office@leaveboard.com 

 

http://www.leaveboard.com/

