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I-download ang Time4CareTM App 

Pumunta sa App Store sa iyong Android o iOS device.

I-tap ang Search (Maghanap).

Sa search bar, i-type ang: Time4Care. 

I-download/I-install ang Time4Care app.

Kapag na-download na ang application, i-tap ang icon 
ng app para buksan ito.
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TIME4CARE™ EVV MOBILE APP 
Mabilis na Gabay

I-download ang App

MAG-LOG IN O MAG-SIGN UP
Kung may user 
account ka na 
sa IPOne Portal, 
makakapagsimula ka 
na! Mag-log in ka lang 
sa app gamit ang 
parehong username 
at password na 
ginagamit mo na.

Kung wala kang 
account, maaari kang 
gumawa ng account 
sa pamamagitan ng 
pag-tap sa

Sign up (Mag-sign  
up) sa page sa  
pag-log in ng app.

MENU AT MGA FEATURE
Oras - pamahalaan ang iyong 
araw-araw na entry at idagdag 
ang iyong oras

Mga Pay Period - tingnan 
ang lahat ng entry na 
nakagrupo ayon sa panahon ng 
pagbabayad

Mga Alerto - tingnan ang 
mahahalagang mensahe

Mga Naka-save na Entry -  
tingnan ang mga entry na 
nirerekord kung offline

Iba pa - i-access ang Tungkol 
sa Amin, Makipag-ugnayan sa 
Amin, Touch ID, at Pag-log Out

Mahahalagang Punto  

Nagsisimula (clock in) at nagtatapos 
(clock out) ang provider sa mismong 
oras na iyon para irekord ang oras na 
nagtrabaho.

Hindi na kailangang magsumite ng 
timesheet.

Tinitingnan ang lokasyon sa pagsisimula 
at pagtatapos lamang.

Hindi sinusubaybayan ang lokasyon 
tuwing oras ng pagbista o iba pang oras.
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PROVIDER | MAG-CLOCK IN PARA IREKORD ANG ORAS MO 

01
I-tap ang Add Time (Magdagdag 
ng Oras) mula sa screen ng 
Hours (Oras).

Piliin ang kliyente kung saan ka 
nagtrabaho sa shift na iyon.

02
I-click ang mga uri ng 
serbisyong ibibigay mo 
para sa indibidwal na ito.

03
Isa pang opsyon para mag-log 
ng mga oras: Manu-manong 
Maglagay ng Oras. 

*Hindi ipapakita o ire-rekord ang 
lokasyon

I-tap ang Start Time (Oras ng 
Pagsisimula) para i-rekord ang 
iyong pagbisita sa oras na iyon 
mismo.

*Ire-rekord ang lokasyon

04
I-tap ang End Time 
(Oras ng Pagtatapos) sa 
pagtatapos ng pagbisita.

05
I-tap ang Submit (Isumite) kapag 
nasuri mo na ang impormasyon 
ng iyong pagbisita.

06
Isusumite ang 
iyong entry sa pay 
period (panahon ng 
pagbabayad) at makikita 
ito sa screen ng Hours. 
I-tap ang entry para i-edit 
o tingnan ito.

Pumunta sa screen ng 
Pay Periods para makita 
ang iyong timesheet.

* Hindi kailangang 
magsumite ng mga 
timesheet
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IBA PANG FEATURE
Mga Alerto
I-tap ang 
Notifications 
(Mga Alerto) 
sa menu sa 
ibaba para 
makita ang 
mga alerto. 

Higit pa
Mag-tap sa Touch ID sa 
screen na More... (Higit pa) 
para ienable o i-disable ang 
pag-log in gamit ang  
Touch ID.

Binibigyang-daan ka ng 
Touch ID na ligtas na 
mag-log in gamit ang iyong 
fingerprint (kung available 
sa iyong device).

I-tap ang More... (Higit pa) 
sa menu sa ibaba, para 
makita ang karagdagang 
impormasyon. I-tap ang 
bawat item para makita 
ang mga detalye.

PROVIDER | MGA PAY PERIOD
I-tap ang arrow sa tabi ng 
pangalan para makita ang 
mga entry sa oras para sa 
ibang miyembro.

I-tap ang pakanan o 
pakaliwang arrow sa tabi 
ng petsa sa kalendaryo 
para pumili ng ibang pay 
period.

I-tap ang entry para 
tingnan o i-edit ito.

 TUMAWAG PARA SA TULONG
Kung kailangan mo ng anumang tulong o may mga 
tanong ka habang gumagamit ng Time4Care, mangyaring 
tumawag sa aming call center sa mga sumusunod na 
numero para sa mga wikang gusto mo: 
Arabic: 1-844-885-6915

Cambodian: 1-844-240-1524

Cantonese: 1-844-240-1525

Ingles: 1-844-240-1526

Korean: 1-844-240-1527

Loatian: 1-844-240-1528

Mandarin: 1-844-240-1529

Russian: 1-844-240-1530

Somali: 1-844-240-1531

Espanyol: 1-844-240-1532

Tagalog: 1-844-240-1535

Ukrainian: 1-844-240-1533

Vietnamese: 1-844-240-1534

Para sa mga bingi o may kahirapan sa pandinig (TTY):  
TTY 1-800-360-5899

Touch ID


