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CONSULTA TOTS ELS CURSOS GRATUÏTS QUE T’OFEREIX EL GREMI FENT CLIC AQUÍ: FORMACIÓ SUBVENCIONADA 100%

Gran Via de les Corts Catalanes, 481, baixos - 08015 - Barcelona
T 933 018 891 F 933 174 553

www.gremirestauracio.com
info@gremirestauracio.com

El sistema d’empremta dactilar 
és la forma més fiable i avançada 
de reconèixer una persona

Moltes empreses de restauració dis-
posen de sistemes per registrar diària-
ment la jornada dels seus treballadors, 
per assegurar un control efectiu de les 
hores treballades. L’empresari, que ha  
d’activar el registre d’horaris, ha de dis-
posar d’una plantilla per gestionar-ne el 
control i fer un lliurament posterior al 
treballador amb les seves dades. El pro-
blema és que no existeix un únic model 
oficial de plantilla de gestió.

Per solucionar-ho, els controladors 
intel·ligents de presència combinen la 
darrera tecnologia d’identificació amb 
eines de gestió integral. Gràcies a la 
tecnologia de proximitat, d’empremtes 
dactilars o d’ambdues, aquests sistemes 
eliminen dificultats i errades i fan que 
empresaris i treballadors estiguin sa-
tisfets amb el resultat. El registre amb 
empremta dactilar és una de les formes 
més avançades de reconèixer una per-
sona. No existeixen dues empremtes 
iguals, per la qual cosa és impossible 
enganyar el sistema. Amb les solucions 
que ens presenta Regis3 s’ha acabat el 
problema d’oblidar-se o perdre la targeta 
d’identificació. A més, el funcionament 

és molt senzill: simplement cal registrar 
un cop la ditada en el terminal i només 
s’haurà de col·locar el dit en el sensor in-
tegrat cada cop que el treballador entri o 
surti de la feina. 

El software controlador de presència 
ajuda a utilitzar totes les dades que regis-
tri per gestionar de forma intel·ligent els 

recursos humans del negoci. En aquest 
sentit, posa a l’abast dels empresaris una 
sèrie integral d’eines generals i de gestió. 
Per exemple, crea informes periòdics 
diaris, setmanals i mensuals per a cada 
departament i per als empleats; registra 
costos, hores, hores extres i absències 
de la feina; dissenya programes de tre-
balladors; i exporta dades a Excel o al 
programa de nòmines que s’utilitzi. 

Regis3 distribueix solucions de con-
trol i presència que estalvien temps i di-
ners als usuaris. Aquests sistemes es co-
mercialitzen a partir dels 359 euros+IVA. 
Podeu demanar més informació a mida 
a info@regis3.es o trucant al 936 653 205.

Regis3 presenta solucions de control 
de presència i horaris a la feina

El Gremi et convida a 
participar a la guia de 
restaurants saludables
La cuina saludable està de moda. Cada cop més 
clients busquen una oferta de qualitat, amb 
productes de proximitat o quilòmetre zero, 
respectuosos amb el medi ambient. A Barcelo-
na és fàcil trobar restaurants per a persones 
vegetarianes, veganes o, simplement, per a 
aquelles que aposten per un estil de vida més 
saludable.  Per això, el Gremi de Restauració, 
amb el suport de San Miguel-Solán de Cabras i 
l’Ajuntament de Barcelona, està confeccionant 
una guia de restaurants healthy (saludables) 
que es distribuirà per tota la ciutat i ajudarà a 
donar visibilitat al teu negoci. Per aparèixer a la 
guia cal formar part del Gremi de Restauració 
de Barcelona i realitzar una comanda mínima 
de productes de San Miguel-Solán de Cabras a 
través dels distribuïdors oficials. Formar part 
de la nova guia de restaurants healthy de Bar-
celona és gratuït per als membres del Gremi. 
Només heu d’emplenar el full d’inscripció que 
trobareu aquí i fer-nos arribar la sol·licitud 
abans del 9 de desembre de 2016 a les oficines 
del Gremi de Restauració (Gran Via de les Corts 
Catalanes, 481, baixos)  o per correu electrò-
nic: projectes@gremirestauracio.com. Recor-
da que les places són limitades!
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