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ONLINE MUNKAIDÕ-NYILVÁNTARTÓ
RENDSZERÜNK AZ ELVÉGZETT
FELADATOKRA FÓKUSZÁL.
A BECSÜLT MUNKAIDÕ HELYETT
A VALÓS IDÕBEN RÖGZÍTETT,
RÉSZLETES ÉS PONTOS ADATOKON
ALAPUL A NYILVÁNTARTÁS.
A VEZETÕK SZÁMÁRA LEHETÕSÉG
NYÍLIK, HOGY A MUNKATÁRSAK
BEVONÁSÁVAL TEREMTSÉK MEG
A SZERVEZET EREDMÉNYESEBB
MÛKÖDÉSÉT.

Versenyelõny biztosítása
• A munkahelyi folyamatok átláthatóvá válnak, az
adminisztráció egyszerûsödik.
• Folyamatos visszacsatolást nyújt a
munkatársaknak és a vezetõknek.
• Segít a feladatok és a várható költségek
tervezésében, a munkafolyamatok és az
erõforrások optimalizálásában.
• Támogatja a hátralévõ ráfordítás becslését és az
aktuális készültségi fok számítását.
• A teljesítés értékelése tényekkel támasztható
alá, pontos adatok állnak rendelkezésre a valós
és részletes ráfordításokról.
• A kétszintû jóváhagyó rendszer lehetõséget
biztosít - akár a megrendelõ számára is - a
rögzített események véglegesítésére.

Rugalmas megoldások
• Testre szabható a munkahelyi folyamatok és
struktúrák alapján.
• Kétirányú kommunikációs lehetõség biztosítja a
kapcsolatot a meglévõ rendszerekkel, projekt
menedzsment eszközökkel (SAP, MS Project,
stb.) tud együttmûködni.
• A felhasználóbarát felület minden munkatárs
számára egyszerû használatot és gyors
rögzítést tesz lehetõvé.
• A tevékenységek rögzítése történhet az adatok
„kézi” megadásával, valamint egy segédprogram
elindításával teljesen automatizálható a
folyamat.
• Internet kapcsolaton keresztül valós idõben
történik a rögzítés, online elérés hiányában egy
késõbbi idõpontban is felvihetõk, módosíthatók
az adatok.
• A beépített jelentések, statisztikák, az egyénileg
összeállított kimutatások segítik az utólagos
elemzést, értékelést és a jövõbeli tervezést,
valamint felhasználható a pénzügyi
elszámolásnál.
• A rendszer beállításainál szabályozhatók a
különbözõ szintû jogosultságok, a távollétek és
ezen idõ alatti helyettesítések, valamint
egyedileg beállítható a nyelvhasználat.

Igények szerint
• A döntéshozó vezetõ számára lehetõséget
teremt a hatékonyság növelésére, a költségek
optimalizálására, és erõsítheti a partnerek
bizalmát.
• A feladatok és az erõforrások tervezésében
támogatja a csoportot irányító vezetõt, pontos
és valós képet kap a munkavégzésrõl a teljes
munkafolyamat alatt, akár távmunkában
dolgozók esetén is.
• A HR területen dolgozó munkatársak számára
naprakész információk állnak rendelkezésre a
nyilvántartáson alapuló bérszámfejtéshez, egy
új és modern dimenzióba helyezi a
munkavállalók teljesítményének értékelését és
az eredmény alapú juttatási rendszert.

Kérje részletes ismertetõnket, vagy látogasson el
weboldalunkra, ahol lehetõsége van kipróbálni a
BINARIT TIMESHEET demó verzióját!
+36 1 920 2979
info@timesheet.hu
www.timesheet.hu
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