Informacje o produkcie
Utworzono 11-05-2021

Rozliczanie Czasu Pracy GOLD (Timelog - multi)
Cena : 1.229,98 zł
Producent : DH Komputery
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena :
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ROZLICZANIE CZASU PRACY GOLD ( Timelog multi) to unikalny program w sensie konstrukcji. Pozwala bowiem na RÓŻNE rodzaje pracy dzieki czemu
jest uniwersalny. Przeznaczony dla firm taryfikujących swoją pracę inetelektualną.
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1. Komputer umieszczony na biurku szefa, który sam wprowadza informacje o wykonanej pracy.
2. Komputer umieszczony CENTRALNIE - kazdy z pracowników wpisuje sam dane o pracy - logując się bez zamykania programu. W tym układzie,
pracownik ma dostep do SWOICH danych, szef do wszystkich.
3. Program pracuje w sieci . Mozliwy jest układ np 2 komputerów - jeden na biurku szefa, drugi centralnie, lub dowolnej liczby.
Program ROZLICZANIE CZASU PRACY GOLD ( Timelog multi) posiada 2 stopnie dostepu:
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1. poziom "szefa" = dostęp do wszystkich informacji.
2. poziom "pracownika" = dostep do własnych .
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Osobny, wydzielony moduł "Nowe dane" pozwala na szybkie dodanie informacji, a w przypadku pomyłki przy wprowadzaniu, na ich korektę. Dzieje się tak
dzieki pośredniej bazie tymczasowej, gdzie na pierwszym etapie umieszczane są wprowadzone dane. Mozna je skorygowac, lub skasowac cały wpis. Po
wprowadzeniu zapisu możliwe sa opcje:
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1. Zapisanie na dysku wprowadzonych informacji i zamknięcie formularza
2. Zapisanie na dysku wprowadzonych informacji, zamknięcie formularza i wylogowanie, (bez zamykania programu - tak że nastepny uzytkownik może się
zalogować i wprowadzać informacje)
3. Zapisanie na dysku wprowadzonych informacji, BEZ ZAMYKANIA FORMULARZA i wylogowanie, (bez zamykania programu - tak że nastepny uzytkownik
może się zalogować i wprowadzać informacje)
4. Zamknąć po prostu okno - bez wprowadzania danych.
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Duzym ułatwieniem jest fakt, że oprócz wprowadzenia danych o pracy można "on - line" dodać NOWY PROJEKT, I PRODUKT.

W praktyce, gdy stosujemy program w biurze projektowym, reklamowym, PR ,
konsultingowym czy w PRODUKCJI - mozliwe jest bezposrednie wprowadzenie danych o pracy w momencie zdawania produktu, lub pod koniec dnia.
Produktem może być oczywiście wszystko: wykonany projekt, szablon, spot reklamowy, czy wszyte kieszenie w przypadku szwalni.
W przypadku osoby posiadającej uprawnienia "szef" mozliwe jest wprowadzanie zmian we wszystkich danych, lub (i) wprowadzanie informacji w imieniu

dowolnego uzytkownika.. To szef okresla uprawnienia innych. Także GENEROWANE RAPORTY może tworzyć wyłącznie "szef".
Program ROZLICZANIE CZASU PRACY GOLD ( Timelog multi) oferuje też EXPORT do aplikacji Excel. Posiadając dane w formacie Excela można
łatwo tworzyć w Excelu dalsze arkusze i skrypty dla dalszej analizy czasu pracy i wydajności.
Ideą Programu ROZLICZANIE CZASU PRACY GOLD ( Timelog multi) jest przede wszystkim śledzenie przez właściciela firmy czasu pracy, a
wygenerowane raporty sa zarówno podstawą plac, faktur jak i decyzji o charakterze menedżerskim.

Dostępne opcje Rozliczanie Czasu Pracy GOLD (Timelog - multi)

D

om

H

an
dl

ow

y

K

om

pu
te

ry

Liczba stanowisk: 1.

