ניהול מערך העובדים

Synerion Time & Attendance
מערכת לניהול זמן ונוכחות עובדים

יתרונות מערכת ניהול זמן ונוכחות
:Synerion Time & Attendance

מערכת  Synerion Time and Attendanceלניהול הזמן ונוכחות העובדים
המובילה בישראל ,מעניקה לך תמונה מקיפה ומפורטת של שעות עבודה
שהארגון צורך ,מקצה ומשלם עבורן ,ומאפשרת לך התייעלות מתמדת ודיוק
מרבי בחישובי שכר.

 חסכון בעלויות באמצעות חישוב מדויק של
זמן העבודה הלוקח בחשבון עיגול שעות,
הגעה מוקדמת או איחורים ,הפסקות ,זמן
מנוחה וימי חג ,המונע תשלומים עודפים

שליטה על זמן ,היעדרויות ועלויות
עם מגוון פונקציונאלי רחב ,המערכת לניהול זמן ונוכחות העובדים של
 Synerionמאפשרת אוטומציה של תהליכים הכרחיים כגון איסוף וניתוח
שעות עבודה ,שעות נוספות ,היעדרויות בגין מחלה וזכאות וניצול ימי חופשה.
המערכת מנתחת את שעות העבודה וההיעדרויות בהתאם לדרישות
הספציפיות של הארגון שלכם ,כולל התאמה להסכמי העסקה אישיים ,חוקים
עסקיים ,חוקת ותקנות עבודה ,הסכמים קיבוציים ,דפוסי משמרות והתאמה
לאתרים גיאוגרפיים מבוזרים ואזורי זמן שונים .בכך מאפשרת המערכת
תשלום שכר מדויק וחסכון משמעותי הנובע ממניעת תשלומים עודפים.
ניהול נתוני העובד בתיק העובד של סינריון ,או אינטגרציה עם מערכות
ארגוניות שונות ,מאפשרת לנהל את נתוני העובד במקום מרכזי אחד ובכך
למנוע טעויות ולהבטיח אמינות ושקיפות המידע.
הפקת דוחות בקרה כגון :דוח שעות נוספות ,שעות למחלקה ,דו"ח נוכחים /
מאחרים  /נעדרים ,דוח חריגים ועוד ,במהלך החודש מספקת למנהלים
שקיפות לנתוני הנוכחות ,כמו גם זיהוי מגמות וחריגים ומאפשרת נקיטת
פעולה מתקנת במידת הצורך.

 שליטה בזמן אמת על נוכחות והיעדרות
עובדים ויכולת תגובה לשינויים ואירועים
בלתי צפויים
 איסוף נתונים ממגוון מערכות כגון :שעוני
נוכחות ,אמצעי בקרת כניסה ,טלפונים
סלולאריים ,מערכות מענה קולי
אינטראקטיביות ,אינטרנט ,קוראים
ביומטריים ,קופות רושמות ועוד
 מערכת התראות לצמצום סיכונים ומניעת
קנסות כתוצאה מאי עמידה בתקנות ודיני
עבודה
 תמיכה במגוון רחב של הסכמי העסקה
כולל שכר גלובלי ,שעות נוספות ,משרה
חלקית ,עבודה במשמרות וסידור עבודה
מפוצל ,המבטיחה עמידה בדרישות החוק
 אוטומציה של תהליכים עסקיים המפחיתה
את מספר הטעויות הנובעות מהזנת נתונים
ידנית ומשפרת את התפוקה
 ממשק מערכת חדשני ,מתקדם וידידותי
למשתמש ,כולל לוח בקרה (,)Dashboard
התראות והודעות ,להצפת נושאים
שדורשים טיפול
 ניהול נתוני עובד בתיק העובד של סינריון
או ממשק למערכות ארגוניות (כגון )ERP
חוסך את הצורך בהקמת עובד ,עדכון נתוני
העובד והקמת מבנה ארגוני במערכות
נפרדות
 ממשק לתוכנות השכר ולשכות השכר,
כולל עבודה עם מספר לשכות במקביל
במידת הצורך
 מערכת מורשית לדיווח שעות למדען
הראשי ,כולל דוחות חתומים דיגיטאלית
 צמצום הוצאות אדמיניסטרטיביות וניירת.

ניהול מערך העובדים

תכונות עיקריות

ניהול נתוני עובד



תמיכה
בהסכמים וחוקי
עבודה









תצוגה ויכולת
גישה לנתונים
עדכניים








הקמת עובד במערכת אחת וייצוא/ייבוא נתונים אל וממערכות קיימות בארגון כגון :מערכת שכר ,בקרת
כניסה ,ERP ,מערכות  HRועוד.
ריכוז נתוני העובד ,כולל אפשרות לצירוף מסמכים לכל עובד והוספת הערות ,בכפוף למערכת הרשאות
שדות גמישים הניתנים להוספה ,כולל האפשרות להציגם בדוחות הניהוליים
ניהול ותיעוד היסטוריית נתוני עובד כגון שינויים בהסכם ,שיוך ארגוני ועוד ,לצרכי מעקב ובקרה
ניהול קבוצות עובדים תחת הסכמים ספציפיים ,עם אפשרות הגדרת שינויים פרטניים ברמת עובד.
ניהול מרוכז של כל הסכמי העובדים כולל הסכמים אישיים ,קיבוציים ואחרים
תמיכה בצורות עבודה שונות :גלובלי ,משמרות ,משמרות מפוצלות ,זמן גמיש ,ועוד
תכנון שינויים עתידיים בהתאם להסכמי עבודה ,או שינויים אחרים כגון יציאה לחופשת לידה ,שינוי דרגה
ועוד
אפשרות לעדכון גורף למספר עובדים עקב שינויים בהסכמי שכר וכד'
גמישות בחישוב שעות נוספות
תמיכה בעיגולי שעות ובהפסקות בהתאם לחוק ולהסכמי העסקה.
יצירת כרטיס עובד מפורט ,בהתאם לצרכי הארגון
מעקב שנתי מאפשר למנהל לעקוב ולתכנן בצורה גרפית אירועים שונים ברמת החברה וברמת העובד
הפרדה בתצוגה בין נוכחות בפועל לנוכחות לשכר ,קרי משך הנוכחות המשולמת.

ניטור ובקרה






מסך מרכז של נתונים :פירוט כניסות ויציאות הן לפי עובד והן לפי מחלקה
הדגשה של רשומות חריגות ורשומות שגויות (כגון רשומות כניסה/יציאה חסרות)
הצגה ואפשרות טיפול בתנועות שגויות במסך נפרד כגון עובד מוקפא ,תג לא קיים וכד'
אפשרות לעדכון נתוני נוכחות יומיים של העובד עפ"י הרשאות.

תחקור נתונים /
דוחות ניהוליים




העברה לשכר






יכולות  - Analyticsניתוח נתונים ותצוגה גראפית של נתוני השעות  /היעדרויות ועוד *
דוחות מובנים גמישים ,המגיעים עם המערכת וניתנים להתאמה לצרכי הארגון  -התאמת שדות
רלוונטיים והתאמת תצוגה ,גם במהלך הרצת הדוח
מחולל דוחות המאפשר ייצוא מידע ממערכת הנוכחות ל ,Excel -כולל אפשרות לבחירת שדות
ספציפיים לתצוגה מתוך טבלאות המערכת *
בניית שאילתות באמצעות ממשק גרפי ידידותי ("אשף").
מחולל גרפי ידידותי למשתמש המאפשר בניית ממשקים למערכות השכר הקיימות בארגון
תמיכה במגוון תקופות שכר
קליטת נתונים כגון :נסיעות ,אש"ל ועוד ,ממערכות שונות ,לטובת ניהול ,בקרה והעברה לשכר.

דיווחי רטרו



חישוב ,ניהול והעברה לשכר של הפרשים בעקבות דיווחים רטרואקטיביים.

Audit Trail



מעקב שינויים ברמת מפעיל (מי ביצע ,איזה שינוי ומתי).

ממשק





ממשק מערכת חדשני ,מתקדם וידידותי למשתמש
התראות והודעות המניעות לפעולה בנושאים שונים של נוכחות והיעדרות
לוח בקרה מרכזי ( ,)Dashboardלהצפת נושאים שדורשים טיפול.

שירות עצמי



מערכת שירות עצמי  ,Synerion Directהמאפשרת לעובדים ולמנהלים גישה אל נתונים בהתאם
לרמות הרשאה.

מערכת
הרשאות






אפשרות לSingle Sign On -
עדכון מידע על בסיס מנגנון הרשאות ,בקרה ואבטחת מידע
הגדרת פרופילי משתמש שונים לכל סוג עובדים.
תמיכה בארבע שפות ,כולל עבודה בשתי שפות במקביל.






מערכת הפעלה –  Windows 2008R2ומעלה
בסיס נתונים –  MS SQL Server 2008ומעלה
משתמשי קצה בכל דפדפן תומך HTML5
אפשרות למערכת בענן ללא צורך בתשתית.



שפות
דרישות מערכת

*אופציונאלי
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