
Solusi Absensi
Gunakan software iMin dan perangkat Face 
Scanner untuk mendeteksi dan mengukur 
akuntabilitas dan kehadiran karyawan Anda.



Solusi Absensi hanya dalam 3 langkah

1. Daftar / Impor
Daftarkan atau impor massal wajah 
karyawan ke dalam database iMin 
untuk diproses dan disimpan. 

2. Pemindaian
iMin akan mendeteksi wajah 
karyawan dan hanya akan memberi 
akses jika terdaftar dan memenuhi 
kriteria lainnya.

3. Analisa
Cek kembali sejarah dan laporan 
absensi seseorang atau sebuah 
departemen untuk analisa performa 
absensi.

Pasang di lokasi atau tempat apapun
Pemasangan Face Scanner dengan solusi absensi sangatlah fleksibel dan mudah sehingga 
bisa dipasang di berbagai jenis lokasi atau penataan yang sesuai dengan keinginan Anda. 

Face Scanner juga dapat dihubungkan dengan pintu akses atau gerbang Anda. 



Jauh lebih cepat dan 
efisien dari sistem 
absensi lainnya

Performa dan laporan 
absensi yang lebih 
mudah untuk diukur

Menjaga keamanan 
dan ketertiban di 
lingkungan kerja Anda



Daftar fitur solusi absensi iMin

Laporan absensi
Analisa hasil performa dan 
kehadiran karyawan di perusahaan 
Anda. Disini Anda juga bisa 
mengetahui karyawan mana yang 
berkinerja bagus dan kurang 
ekspektasi.

Pembuatan jadwal
Persiapkan roster dan rotasi shift 
yang akan diberikan kepada 
karyawan Anda untuk 
mempersiapkan jadwal pekerjaan 
yang fleksibel dan dinamis.

Sejarah keluar & masuk
Lihat kembali siapa saja yang telah 
keluar dan masuk lingkungan kerja 
Anda dan siapa saja yang telah 
ditolak masuk berserta keterangan 
detailnya.

Daftar karyawan
Dimana semua informasi, dokumen, 
dan data semua karyawan Anda 
akan tersimpan. Anda juga dengan 
mudahnya akses informasi 
karyawan dengan spesifik disini.

Pembagian departemen
Tambah departemen sesuai dengan 
yang ada di perusahaan Anda dan 
tetapkan karyawan di dalam untuk 
pembagian dan pelaporan yang 
lebih tertata.

Penetapan shift kerja
Tambahkan waktu-waktu tertentu 
dimana karyawan harus mulai dan 
selesai berkerja untuk mengukur 
ketepatan waktu sekaligus jumlah 
waktu yang telah dikontribusikan.

Registrasi pengunjung
Anda juga bisa menambahkan 
pengunjung untuk memberikan 
akses yang lebih aman, tertata, dan 
juga pengalaman yang baru untuk 
tamu Anda.

Pendaftaran kode QR
Cetak atau kirim kode QR kepada 
karyawan dan pengunjung dimana 
mereka bisa mendaftarkan diri 
mereka sendiri dan akan otomatis 
tampil di dashboard.

Impor & ekspor data
Dengan mudahnya Anda bisa 
mengimpar data-data yang besar 
sekaligus dan juga mengekspor 
semua laporan, sejarah, dan data 
lainnya untuk diakses kapanpun.

Kustomisasi tampilan
Anda bisa mengubah tampilan di 
Face Scanner sesuai dengan 
keinginan Anda dan juga mengubah 
pesan yang akan ditampilkan 
setelah pemindaian wajah.

Akses akun
Delegasi dan bagikan tugas kepada 
karyawan lainnya dengan limitasi 
tertentu yang Anda bisa berikan 
untuk menjaga keamanan data di 
departemen tertentu.

Dan fitur-fitur lainnya
Gunakan solusi absensi iMin untuk 
mengetahui dan mempelajari fitur-
fitur lainnya dan bagaimana mereka 
dapat meningkatkan absensi 
karyawan Anda.



Manajemen dimanapun & kapanpun

Mudah dipakai
Aplikasi telah dirancang dan didesain 
untuk mudah dipakai secara intuitif 
dan tidak perlu waktu yang lama 
untuk dipelajari. 

Data real-time
Data akan selalu tersinkronisasi 
sehingga apa yang ditampilkan adalah 
versi terbarunya dan terupdate.

Terperinci
Tidak ada yang tidak lengkap. Semua 
data yang tercatat sangat lengkap 
dan mudah diakses untuk keperluan 
Anda.

Gunakan Face 
Scanner sebagai 
solusi absensi Anda
Secara mudahnya hubungkan Face Scanner 
dengan sistem absensi iMin untuk 
mendeteksi jam masuk dan keluar untuk 
setiap karyawan yang terdaftar.


