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Tööaeg

Tööaeg on ajavahemik, mille inimene 
kulutab tasulisele tööle. 

Raisatud aeg = raisatud raha



Terake

Abimees tööaja ja -vahendite kasutuse korraldamiseks, 
mõõtmiseks ja seonduvaks aruandluseks. 

Lihtsad 5 sammu täidavad jooksvalt kuluaruanded ja 
kogu info tööajaarvestuseks ning samaaegselt 
salvestuvad mototunnid, kasutatud materjalid ja 
kogused. 





Informatsioon peaks meid 
teenindama, mitte meie infot!

Igal teenindusprotsessil kolm
olulist komponenti:

1. Lihtsus

2. Mugavus

3. Sisukus



Milleks 
meile selline 
võimekus?

Ellujäämine, planeerimine 
(ebamäärasuse vähendamine), 
ressursside juhtimine, küsimuste 
küsimine, innovatsioon jne.

Otsustusprotsess - kiirem
Aeg - järjest vähem
Andmed – järjest rohkem
Aruanded – järjest kasvavad soovid



Miks meil andmeid 
üldse vaja on?

• Kontroll

• Eesmärkide saavutamine (tagasiside)

• Ressursside juhtimine

• Ebamäärasuse vähendamine

• Uute teadmiste saamine

• Õppimine

• Ideed innovatsiooniks

• Probleemide lahendamine





Terake sobib

Terake sobib ettevõttele, 
kus tööiseloom nõuab 
pidevat liikumist ja on 

tihedalt seotud 
masinatega. 

Kasutades nutitelefoni on 
võimalik registreerida 

töötunnid, kulunud 
materjalid ja läbitud 

objektid mõne liigutusega. 



Funktsioonid



Funktsionaalsus

• Tööaja mõõtmine ja -arvestus

• Reaalajas andmete edastamise

• Nutitelefoni töötab ka offline režiimis

• Masintundidega sidumine

• Spetsiaaltarkvaradega sidumine 

• Kulumaterjalide ja kütuse aruandlus

• Transpordiaruanded

• Planeerimine

• Geoalad kaardil ja GPS asukoha määramine



Kasuta API-t ja liidesta Terake oma 
tänase tarkvaraga

API teeb andmete sünkroniseerimise teiste 

aplikatsioonidega lihtsaks. 

Terake infosüsteemist on võimalik pärida objekte, 

kuupäevasid, töötajaid, tööaega, materjale jne.



Tagasiside vajalikkus

Milleks on tagasiside vajalik ?

• Tagasiside on väärtuse ja kasvatamise eeldus

• Töötajad on teadlikumad, suhtuvad oma töösse 
suurema vastutusega

• Tekib seos otsustamise ja vastutuse vahel

• Usaldus suureneb

• Nähes nn.„suurt pilti“ tunneb inimene end 
tähtsamana

• Motiveerib töötajat tööd paremini tegema



Terake

• Lihtsus ja loogilisus

• Täpsus

• Läbipaistvus

• Praktilisus

• Mõtleme koos lahendusi välja



Rakendus



Millal on õige aeg Terake kasutusele võtta?

• Mida varem sellega algust teha, seda rutem suudad muuta operatsioonid tõhusamaks. Enamus meie
klientidest otsustasid rakendust kasutama hakata kohe, kui olid avastanud konkurentsieelise.

Kui kaua ega kulub selleks, et Terake hakkaks tööle?

• Terakest saab kasutama hakata hetkest, kui on loodud konto ja alla laetud mobiili äpp Play poest. Terakese
kasutama hakkamine käib kiiresti.

Kes minu ettevõttes omab juurdepääsu Terakese andmetele ja äpile?

• See oleneb Sinust endast, Sina otsustad ja valid välja inimesed, kes kasutavad Terakest Sinu ettevõttes. 

Kas ma pean võtma tööle inimese, kes haldab Terakest?

• Terake võimaldab ettevõttel palju lihtsamalt toimida, mitte ei tee seda keerulisemaks. Terakese kasutamine
on andnud klientidele rohkem aega, et keskenduda asjadele, mis vajavad tõelist tähelepanu

Millistes seadmetes töötab mobiili äpp Terake?

• Terake tarkvara on pilves. Mobiili äpp töötab kõikides Android mobiiltelefonides ja tahvlites.



Kasu

Paraneb töö distsipliin

Rahaline kokkuhoid

Reaalajas informatsioon

Kaob töölehtedega seotud paberimajandus

Tööajaarvestus on automaatne

PS! Kujuta ette kui palju paberit kokku saab
hoida

Tehnoloogia Rakenduskeskus



„Raha tagasi“ garantii: kui väärtust ei leidnud, maksma ei pea!
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Aitäh!

Küsimused?
Kuidas 
edasi?
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