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  ІНСТРУКЦІЇ

ВАШИНГТОН | IPONE 

Завантажте застосунок Time4CareTM 

Перейдіть до магазину застосунків на своєму пристрої  
Android або iOS.

Торкніться кнопки Search (Пошук).

У рядку пошуку введіть: Time4Care. 

Завантажте/встановіть застосунок Time4Care.

Після завантаження натисніть на значок застосунку, 
щоб відкрити його.
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TIME4CARE™ МОБІЛЬНИЙ ЗАСТОСУНОК ЕПВ 
Стислий посібник

Завантаження застосунку

УВІЙДІТЬ АБО ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ

Якщо ви вже маєте 
обліковий запис 
користувача на 
порталі IPOne, то 
застосунок вже можна 
використовувати! 
Просто увійдіть 
до застосунку, 
скориставшись своїм 
ім’ям користувача 
й паролем.

Якщо у вас немає 
облікового запису, 
його можна створити, 
натиснувши

Sign up 
(Зареєструватися) 
на сторінці входу 
застосунку.

МЕНЮ І ФУНКЦІЇ

Hours (Години) — керуйте своїми 
щоденними записами й додавайте 
свій час

Pay Periods (Періоди оплати) — 
переглядайте всі записи, згруповані 
за періодами оплати

Notifications (Сповіщення) — 
переглядайте важливі повідомлення

Saved Entries (Збережені 
записи) — переглядайте записи, 
зроблені в автономному режимі

More (Додатково) — доступ до 
розділів About Us (Про компанію), 
Contact Us (Контакти), Touch ID 
(Вхід за відбитком пальця) й Log 
Out (Вихід)

Важливі моменти  

Для фіксації відпрацьованого часу 
постачальник послуг реєструє час початку й 
закінчення роботи в режимі реального часу.

Подання відомостей обліку робочого часу 
більше не потрібно.

Місцезнаходження фіксується тільки на 
момент початку й закінчення роботи.

Місцезнаходження не відстежується під час 
відвідування або в будь-який інший час.
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ПОСТАЧАЛЬНИК ПОСЛУГ | ЗАПИС ЧАСУ ПОЧАТКУ РОБОТИ 

01
Торкніться Add Time (Додати час) 
на екрані Hours (Години).

Виберіть клієнта, з яким ви працюєте 
в цю зміну.

02
Клацніть на типи послуг, 
які ви будете надавати 
цій людині.

03
Інший варіант реєстрації годин: 
уведіть час вручну. 

* Місцезнаходження не буде 
відображатися або фіксуватися  

Торкніться Start Time (Запуск 
відліку часу), щоб зареєструвати 
ваше відвідування в реальному часі.

* Місцезнаходження буде зафіксовано.

04
Торкніться End Time 
(Завершити відлік часу) 
наприкінці відвідування.

05
Торкніться Submit (Надіслати) після 
ознайомлення з інформацією щодо 
відвідування.

06
Ваша заявка буде надіслана 
до періоду оплати й 
відобразиться на екрані 
Hours (Години). Торкніться 
запису, щоб відредагувати 
або переглянути його.

Перейдіть до екрана Pay 
Periods (Періоди оплати), 
щоб переглянути свою 
відомість обліку робочого 
часу.

* Надсилати відомості обліку 
робочого часу не потрібно
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ІНШІ ФУНКЦІЇ

Сповіщення

Торкніться 
Notifications 
(Сповіщення) 
в основному 
меню, щоб 
переглянути 
сповіщення.

Додатково

Торкніться Touch ID 
(Вхід за відбитком 
пальця) на екрані 
More... (Додатково...), 
щоб увімкнути або 
вимкнути вхід за 
відбитком пальця.

Touch ID дозволяє 
безпечно входити в 
систему за допомогою 
відбитка пальця (якщо 
ця функція доступна на 
вашому пристрої).

Торкніться More... 
(Додатково...) в 
основному меню, щоб 
переглянути додаткову 
інформацію. Торкніться 
кожного елемента, щоб 
переглянути докладну 
інформацію.

ПОСТАЧАЛЬНИК ПОСЛУГ | ПЕРІОДИ ОПЛАТИ

Торкніться стрілки поруч з 
ім’ям, щоби побачити записи 
часу для іншого учасника.

Торкніться стрілки 
вправо або вліво поруч із 
календарною датою, щоб 
вибрати інший період оплати.

Торкніться запису, 
щоб відредагувати або 
переглянути його.

 ЗАТЕЛЕФОНУЙТЕ, ВАМ ДОПОМОЖУТЬ

Якщо вам потрібна допомога або у вас виникли питання 
щодо використання Time4Care, зверніться до інформаційно-
довідкової служби за такими номерами в залежності від 
ваших мовних уподобань: 
Арабська: 1-844-885-6915

Камбоджійська: 1-844-240-1524

Кантонська: 1-844-240-1525

Англійська: 1-844-240-1526

Корейська: 1-844-240-1527

Лаоська: 1-844-240-1528

Мандаринська: 1-844-240-1529

Російська: 1-844-240-1530

Сомалійська: 1-844-240-1531

Іспанська: 1-844-240-1532

Тагальська: 1-844-240-1535

Українська: 1-844-240-1533

В’єтнамська: 1-844-240-1534

Для глухих і людей з вадами слуху (телетайп): TTY 1-800-360-5899

Touch ID (Вхід за відбитком пальця)


