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, בה שהושקע העבודה לזמן ביחס רווחית היא משימה האם למדוד היכולת

 יצרני ארגון ובכל פרויקט פי על לקוח המחייבים שירות ספקי אצל הכרח הינה

, להפסד חשש של ובמקרה. בו להשקעה תואמת המוצר שעלות לוודא שדואג

 . מתקנת בפעולה ולנקוט נובע הוא מהיכן למצוא יש

 תהליכים ניהול מאפשרת Labor Costing Synerion המשימות תמחיר מערכת

 בכל להעריך המנהל יכול כך. הנוכחות דיווחי מול כולל, אוטומטי באופן אלה

 או מחלקה, הארגון ברמת פרויקט/במשימה העבודה שעות ניצול את נתון זמן

 .הרווחיות יעדיי על שמירה המאפשר באופן, עובד

 רווחיות לשמירת מתקנת פעולה

 לנתח, לאסוף, להקצות נועדה  Synerionשל המשימות תמחיר מערכת

 והעברה תמחור לצורך פרויקטים/משימות פי על עבודה שעות ולחשב

 ולא, העבודה עלויות אחר שוטף מעקב מאפשרת המערכת. השכר למערכת

 ונוכחות זמן ניהול מערכת עם בשילוב, לביצוע תכנון בין השוואה. בדיעבד רק

 בפרויקט העבודה בעלויות שליטה מבטיחה, עבודה סידור ומערכת עובדים

 . הצורך במידת תיקון ומאפשרת

 נתוני לניתוח יכולות מגוון מספקים Analyticsוכלי  ניהוליים דוחות

 העבודה זמני, העבודה להסכמי התייחסות כולל, פרויקטים/משימות

 . לאו אם ובין משולמות אם בין, והפסקות המושקעים

 העסקיים היעדים על שמירה מאפשרות המשימות ניהול מערכת של היכולות

 .דינאמית עסקית בסביבה גם

משימות  תמחיר מערכת יתרונות

Synerion Labor Costing: 

 ברמת משימה\פרויקט עלות אחר מעקב 
 אמת בזמן חברה\מחלקה\עובד

 העבודה שעות פי על לקוח וחיוב תיעוד 
 במשימה בפועל שהושקעו

 שעות כגון מהתכנון חריגות וזיהוי ניתוח 
 מדווחות לא

 לחיוב שלא שעות איתור(non-billable) 
 וצמצומן

 באמצעות תקציב מסגרת על שמירה 
 כולל, הנוספות השעות כמות אחר מעקב
 בפעולה לנקוט ויכולת, מחלקה פי על בחתך

 מתקנת

 נצבר ידע בסיס על תכנון 

 וידידותי מתקדם, חדשני מערכת ממשק 
( Dashboard) בקרה לוח כולל, למשתמש
 נושאים להצפת, והודעות התראות

 טיפול שדורשים

 מנהל - משימה י"עפ הרשאות ניהול 
 משימות לטובת עובדים" משאיל"ה

 כאילו זו בתקופה אותם ינהל, שבאחריותו
 עובדיו היו

 אדמיניסטרטיביים תהליכים צמצום 
 ביצוע במקום החישוב מיכון באמצעות

 ידני באופן

 מדעןל שעות לדיווח מורשית מערכת 

 ., כולל חתימה דיגיטאליתהראשי
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 תכונות עיקריות

 חיוב לתעריף עלות תעריף: כגון תעריפים של שונים בסוגים תמיכה 

 השעות של יחסית והעמסה יום באותו משימות מספר עבור עלות חיובי. 
 וחיובים תעריפים

 קבוצה\מחלקה\עובד ברמת, תפקידים סוגי י"עפ מורשות משימות ניהול 

 אותם ינהל, שבאחריותו משימות לטובת עובדים" משאיל"ה מנהל – משימה י"עפ הרשאות 

 עובדיו היו כאילו זו בתקופה

 ימים מספר פני על מתמשכת משימה על אוטומטי דיווח 

 בהתאמה ביום דיווחים 10 עד של אוטומטית העמסה אפשרות – מחדל ברירת משימות 

 (.אחוזים י"עפ חלוקה) הנוכחות לדיווחי

 משימות ניהול

 פרויקט/במשימה נוספות ושעות ההיעדרות, הנוכחות היבטי כל אודות חות"דו 

 חישוב תוכניות בהרצת צורך ללא, מחושבים כולל, עדכניים נתונים אל גישה ויכולת תצוגה 

 נוספות

 משימות לדיווחי נוכחות דיווחי בין השוואה 

 למשימות שעות של אוטומטי ניתוח: 

o עבודה הסכמי פי על שעות ניתוח 

o יחסי באופן או הביצוע י"עפ משימות על נוספות שעות העמסת 

o וכו שעות עיגולי, הקדמות, איחורים, הפסקות כולל ניתוחים של עשיר מגוון' 

 וכד חיוב תעריף, עלות תעריף: התעריפים סוגי פי על חות"ודו ניתוחים.' 

 וניתוחים דוחות

 עבודה וסידור מתוכננות משימות, בפועל משימות, נוכחות נתוני של משולבת תצוגה 

 אחד מסך על ומשימות נוכחות דווחי של זמנית-בו עריכה 

 אמת בזמן ועלויות שעות חישובי 

 מרבית לנוחות משתמש/מערכת מנהל י"ע העבודה מסך התאמת. 

 דווחי בין שילוב
 משימות, נוכחות
 עבודה וסידור

 אצבע טביעת, קירבה כרטיס, מגנטי כרטיס: אלקטרוניים דיווח שעוני 

 קווי או סלולארי טלפון באמצעות דווח 

 Synerion Directנתונים אל גישה ולמנהלים לעובדים המאפשרת עצמי שירות , מערכת 

 .הרשאה לרמות בהתאם

 אמצעים מגוון
 נתונים לדיווח

 למשתמש וידידותי מתקדם, חדשני מערכת ממשק 

 והיעדרות נוכחות של שונים בנושאים לפעולה המניעות והודעות התראות 

 ( לוח בקרה מרכזיDashboardלהצפת נושאים שדורשים טיפול ,). 

 ממשק

 עצמי שירות מערכתSynerion Direct  ,נתונים אל גישה ולמנהלים לעובדים המאפשרת 

 .הרשאה לרמות בהתאם

 שירות עצמי

 ארגוניות וחוץ פנים מערכות אל/מ נתונים ייצוא/יבוא אפשרות 

 פרויקטים לפי לשכר נתונים העברת. 

קישור למערכות 
 אחרות

 שפות .במקביל שפות בשתי עבודה כולל, שפות בארבע תמיכה 

 עובדים ונוכחות זמן ניהול מערכת Synerion Time and Attendance  

 הפעלה מערכת –  Windows 2008R2 ומעלה 

 2008 – נתונים בסיס MS SQL Server ומעלה 

 תומך דפדפן בכל קצה משתמשי HTML5 

 תשתיתב למערכת בענן ללא צורך אפשרות. 

 דרישות מערכת

 

 
 sy.info@synerion.com      |www.synerion.com|      03-5682222 לפרטים נוספים: 

    


