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Feladatkövető és munkaidő
nyilvántartó rendszer
A szoftver célja
A szoftver egy saját fejlesztésű munkaidő nyilvántartására

Naprakészen látható benne, illetve elvégezhető vele:

szolgáló rendszer, gyakorlatilag a jelenléti ívet helyettesítve

az eltöltött munkaórák, munkanapok száma

on-line adatbázissá alakul át.

szabadságok nyilvántartása, engedélyeztetése

A rendszerben követhetőek a ledolgozott órák, intézhető

e-mail értesítés a szabadságokról

a szabadságok kérése és jóváhagyása, áttekinthetőek

dolgozott órák kigyűjtése a bérszámfejtés részére

a táppénzek.

ledolgozott órák nyomon követése

A rendszerben lehetőség van a speciális munkaszüneti

A program egy a cégünk által írt zárt forráskódú szoftver,

napok kezelésre is.

amely integrálódik a Feladatkövető rendszerrel, rá

Könnyen áttekinthetővé válik a teljes cég minden

épülve kiegészíti annak funkcióit.

munkavállalójának időbeosztása.

Szoftver használatának előnyei
Web alapú, könnyen bárhonnan elérhető, nem kell

Vizuálisan támogatja a feladattervezést

frissíteni, telepíteni
Naprakész vezetői információk nyerhetőek ki a
Egyszerűen elkülöníthető a diákmunkások és a 4,

rendszerből gombnyomásra; könnyen kezelhető,

6, illetve 8 órában dolgozók státusza

könnyen tanulható, intuitív a rendszer használata

Otthonról elérhető, mégis biztonságos az adatok

Mind a menedzsment számára, mind a dolgozó

védelme

számára világosan áttekinthető a szabadságok
státusza, ki vett, illetve még kivehető szabadnapok

Minden feladat könnyen menedzselhető, számon

száma

kérhető, a feladatra rögzített idők és a státuszok
nyomon követhetők, a folyamatos projekt

Kiváltja a jelenléti ívet, a bérszámfejtés részére az

monitoring biztosított

adatok azonnal exportálhatóak

Munkaidő nyílvántartó

SZABADSÁGOK KEZELÉSE

KOMPETENCIÁK

PROJEKTEK

STATISZTIKÁK

Teszt Felhasználó

P ROJEK T ÜT E ME ZÉ S

Időszak

2016. március

Projekt neve

2016. március

Szűrés

Január

Teszt Felhasználó 1
Teszt projekt 1
Teszt projekt hosszú névvel
Teszt projekt 2
Teszt projekt hosszú névvel 2

Teszt Felhasználó 1235
Teszt projekt 1
Teszt projekt hosszú névvel

Teszt Felhasználó

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Szoftver funkcióinak általános bemutatása
Testre szabható egyszerű beállítások

Értesítések és e-mailek generálása

Felhasználóra állítható egyszerű használat

Kezelhető csak e-mail-en keresztül

Lehetőség több projekten való részvételre, azok

Lehetőség van projektekhez megjegyzést írni (wiki)

paralel támogatása
Időkövetés: ki mikor mit csinált, mivel mennyi időt
Távolról állítható jogkörök, hozzáférések

töltött

Rugalmas, szerep alapú hozzáférés, szabályozás

Események, emlékeztetők küldése, létrehozása
e-mailben

Rugalmas feladat követő rendszer
A felhasználó önálló munkavégzésének támogatása
Naptárban történő nyomon követés
Többnyelvűség támogatott
Határidők ütemezhető betartása, feladatok
teljesülésének figyelése

Adatok exportálása lehetséges Excel-be

Hírek, dokumentumok és fájlok kezelése

Speciális munkaszüneti napok rögzítése

Elvégezhető benne
Projektek indítása, tervezése és irányítása

Ellenőrizhető vele: időráfordítás, költségvetés,
cash-flow

Folyamatos projekt monitoring
Ügyfélkezelés fejlesztése, számlázás segítése,
Feladatok kiosztása, munkamennyiség egyenlő

bérszámfejtés támogatása

elosztása
Szabadságok nyilvántartása, jóváhagyása
Együttműködés partnerekkel, ügyfelekkel, külsősök
bevonása

Erőforrások ütemezése, tervezés

