SAIBA MAIS SOBRE A LINHA DE SOFTWARES MADIS:

Gestão de Acesso
Gestão e segurança do seu ambiente
Com ele é possível conectar e gerenciar os equipamentos de controle de acesso da MADIS e garantir
a gestão e a segurança no acesso dos mais diversos tipos de empresas, escolas e faculdades, órgãos
governamentais, clubes, empreendimentos comerciais entre inúmeros outros.

Gestão Escolar
Gestão no ambiente escolar
O sistema MD Mentoris foi desenvolvido para atender e modernizar escolas públicas de forma
generalizada. O principal objetivo do MD Mentoris é a certificação de que o aluno está realmente
assistindo as aulas. Com isso teremos um maior controle da evasão escolar, diminuindo os gastos com
alimentação, pois a informação será a quantidade real de alunos dentro da unidade escolar.

Gestão de Estacionamento
Gestão eficiente de estacionamento
A administração de um estacionamento de veículos torna-se mais rentável e eficiente. É assim que o MD
Estacionamento auxilia empresas e gestores no dia-a-dia do estacionamento. É um sistema completo
de cobrança e controle de acesso que gera rentabilidade com precisão, aumentando a lucratividade do
empreendimento.

A GESTÃO DE PONTO EM SUAS MÃOS
EM TEMPO REAL.
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Software de gestão de pessoas e
tratamento de ponto

GESTÃO DE PONTO
Você está realmente seguro com os dados que vão para
a folha de pagamento?
O software MD COMUNE possui uma interface simples, intuitiva e
acima de tudo segura. Oferece todas as rotinas e funcionalidades
para o controle do ponto dos funcionários com a vantagem de poder
ser totalmente adequado à realidade de cada empresa. Atendemos
diversos segmentos e, com certeza, poderemos atender você.

PRINCIPAIS NOVIDADES DO SOFTWARE

✓ Atualizações automáticas
✓ Backup diário de todas informações
✓ Coleta automática das marcações
✓ Multi-empresa
✓ Workflow de aprovações
✓ Manutenção inclusa na mensalidade, total suporte na utilização
do software.

Sem dúvida, o MD COMUNE reúne tudo que há de mais novo e avançado no mercado, compare
as vantagens dessa nova solução comparada ao modelo atual de venda de licenças de softwares:

QUAIS SÃO SUAS
PREOCUPAÇÕES?

MD COMUNE

LICENÇAS DE SOFTWARES

Não necessita de investimento inicial, basta contratar
o pacote de acordo com o tamanho da sua empresa e
os pagamentos são mensais.

Alto custo com a compra da licença para
utilização do software e servidores para
instalação.

O MD COMUNE pode ser acessado de qualquer
dispositivo com acesso à internet, tais como
notebooks, celulares ou tablets.

São instalados em equipamento local
e dependem da infraestrutura de rede,
pode ser acessado apenas na empresa.

Força de
trabalho

Painel que disponibiliza a visualização dos funcionários
que faltaram, estão em atraso, não retornaram do
almoço, saíram antecipadamente ou que tivera a
jornada cumprida.

Não disponibiliza.

Integração com o
relógio de ponto
e o sistema

Os relógios de ponto da MADIS possuem integração
com o MD COMUNE e coletam automaticamente todos
os registros. Pode tratar as marcações de qualquer
relógio de ponto, porém via texto.

Custo x Benefício
Mobilidade

Importação e coleta de forma manual.

Relatórios
customizados

Disponibiliza a criação de multiplos relatórios com
informações diversas, facilitando a visualização dos
dados necessários.

Relatórios prontos, sem a facilidade de
montar seu próprio relatório.

APP

Alertas aos gestores pelo celular, tablet, sobre
funcionários que estão em atraso ou realizando hora
extra não autorizada.

O gestor precisa entrar no sistema para
ter essa informação.

Possibilidade de criar escalas de folgas automáticas e
de horários e dispõe a impressão do cronograma.

Necessário criar manualmente as
escalas.

Realizadas pela internet, sem necessidade de
interromper o uso do sistema durante o expediente.
Sistema atualizado.

Cobradas à parte conforme a evolução
do software. Sistemas desatualizados.

Inclusos na mensalidade, você conta com a equipe
MADIS para dar total suporte na utilização do software
e os backups são automáticos.

Custo com contrato de manutenção ou
valores cobrados à parte e o risco da
perda de informação.

Escalas de folga
e horários
Atualização
Manutenção e
Backup

O MD Comune é totalmente flexível. Compatível com todos os relógios de ponto do mercado.

PLANOS

* Planos gratuitos para pequenas empresas.

