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O Tz0 Hours permite ao administrador controlar de forma direta e customizada o horário de expediente da sua empresa, através do 
estabelecimento de cargas horárias específicas atribuídas a cada colaborador.  
 
Com ele você pode realizar o cadastramento de um horário de funcionamento específico para seus equipamentos, atribuindo 
alertas que informem ao usuário o término de cada ciclo de expediente. Com este recurso você pode administrar de forma integral 
o controle do horário de trabalho de cada membro da equipe, determinando quanto tempo extra cada um pode ou não solicitar, 
evitando o uso desmedido de horas extras. 

     

Você no controle  
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• Criação e aplicação de horário limitado de funcionamento dos equipamentos; 
 

• Geração de alertas; 
 

• Aplicação em grupos ou por usuário; 
 

• Criação de diversos perfis; 
 

• Opções de segurança e auditoria; 
 

• Permiti o cadastro de tempo extra “exceções” permitido a cada usuário; 
 

• Possibilita a solicitação de tempo excedente por parte do colaborador. 

     

Caraterísticas 
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Perfis de horário 

O Tz0 Hours possibilita ao administrador a criação de perfis de horários para posterior aplicação a determinado usuários, grupos ou 
computadores. Através destes, é possível estabelecer quanto tempo ele tem disponível para utilização dos equipamentos da 
empresa, podendo definir três tipos de ação a serem executadas ao término do prazo, sendo elas, Desligar (desliga a máquina) 
Incomodar (envia mensagens repetidamente até o desligamento do equipamento) e Motivo (permite a solicitação de tempo extra). 
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Geração de alertas 

Dentro das opções disponíveis para a elaboração dos perfis, o produto oferece ao administrador a possibilidade de gerar alertas ou 
notificações a serem enviadas ao usuário da máquina a fim de alertar o mesmo de que o término do tempo de utilização está 
próximo, para que o mesmo tenha tempo de salvar os dados com os quais estava trabalhando, ou informar que o prazo já se 
esgotou para que de imediato o uso do equipamento seja suspenso. 
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Segurança de dados e auditoria 

Além de contar com as opções de criação e aplicação de perfis de horário o Tz0 Hours oferece também recursos de segurança e 
monitoramento baseados nos perfis aplicados a cada usuário. Com esta opção é possível estabelecer que o sistema ignore 
“administradores locais” no perfil de trabalho, suspenda o funcionamento das máquinas que estiverem bloqueadas e a execução de 
auditoria das ações desempenhadas pelo usuário após o horário. 
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Cadastro de exceções  

Como recurso de cadastro de exceções é possível determinar um período predefinido a cada usuário, grupo ou computador em 
que o mesmo poderá utilizar-se dos equipamentos da empresa, fora do horário de expediente cadastrado no perfil de trabalho. 
Desta maneira o administrador defini previamente quanto tempo e em quais dias cada colaborador pode ficar trabalhando além do 
horário, controlando o número de horas extras utilizadas por cada um. 
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Solicitação de tempo extra 

Nem sempre é possível prever as situações em que o colaborador vai necessitar trabalhar além do expediente. Para estas 
ocasiões o Tz0 Hours disponibiliza o recurso de tempo extra, que possibilita a solicitação de tempo excedente ao horário de 
trabalho.  
 
Ainda que o usuário necessite de tempo de maneira imediata e sem agendamento prévio, o produto torna viável a definição de 
variáveis como quantidade de solicitações disponíveis a ele, tempo máximo a ser solicitado e período de espera para uma nova 
solicitação. 

https://www.facebook.com/ivirtua
https://www.linkedin.com/profile/view?trkInfo=idx:1-1-1,tarId:1424792688582,tas:ivirtua&id=362176244&authToken=AhPe&authType=NAME_SEARCH&trk=tyah2&locale=pt_BR
http://blog.ivirtuagroup.com/
https://twitter.com/ivirtua
https://www.youtube.com/user/ivirtuasolutions
http://www.ivirtua.com/


     

Aplicação mobile 

Por intermédio do módulo Tz0 Mobile em conjunto com aplicação Tz0 Hours, é possível criar e aplicar perfis contendo horários de 
expediente específicos aos seus dispositivos móveis. Você atribui uma carga horária a cada equipamento, e assim que o horário 
limite é atingido ele informa ao usuário, se desligando automaticamente em seguida. Além do aviso de término do horário, o gestor 
pode configurar o Tz0 Hours de forma que o usuário posso solicitar tempo extra para o caso de utilização após o horário e ainda 
quanto tempo excedente cada um pode solicitar. 
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Quer saber mais sobre o TZ0? 
Acesse nosso site e siga-nos nas redes sociais 
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