ניהול מערך העובדים

Synerion WFM Express
מערכת לניהול זמן ונוכחות עובדים
מערכת  Synerion WFM Expressלניהול הזמן ונוכחות העובדים היא
גרסת ה"התקן והפעל" המיועדת לארגונים קטנים עד בינוניים ומספקת לכם
תמונה מקיפה ומדויקת של שעות העבודה וההיעדרויות וזאת על מנת
להבטיח תשלום מדויק וניהול חלק ורווחי.
שליטה על נוכחות ,היעדרויות וביצוע פרויקטים
מערכת  Synerion WFM Expressמאפשרת אוטומציה של תהליכים
הכרחיים כגון איסוף וניתוח שעות עבודה ,שעות נוספות ,היעדרויות בגין
מחלה וניצול ימי חופשה.
המערכת מנתחת את שעות העבודה וההיעדרויות בהתאם לדרישות
הספציפיות של הארגון שלכם ,בהתאמה למגוון הסכמי העסקה .בכך
מאפשרת המערכת תשלום שכר מדויק וחסכון משמעותי הנובע ממניעת
תשלומים עודפים.
המערכת מאפשרת דיווח משך זמן שהושקע במשימה  /פרויקט ומאושרת
לצורך דיווח למדען הראשי וכוללת את כל הדוחות הנדרשים ,חתומים
דיגיטאלית.
 - Synerion Directממשק אינטרנטי לשירות עצמי לעובדים ומנהלים ,על
בסיס מנגנון הרשאות ,מאפשר גישה ישירה למידע לצורך העברה דו-כיוונית
של מידע ,אחזור/תצוגה/עדכון/אישור של נתוני נוכחות וביצוע משימות ,כמו
גם משלוח ואישור בקשות היעדרות מתוכננת.
דוחות בקרה כגון :דוח נוכחות חודשי לעובד ולמחלקה ,דוח שגויים/חריגים
ועוד ,מספקים למנהלים שקיפות לנתוני הנוכחות ,היעדרויות וביצוע משימות.
התראות והודעות יזומות מאפשרות לכם שליטה ומפנות את תשומת ליבכם
לנושאים שדורשים טיפול ועדכון מיידי.

יתרונות מערכת ניהול זמן ונוכחות
:Synerion WFM Express
 זמן התקנה ,יישום והטמעה קצר – עליה
לאוויר ותחילת עבודה עם המערכת באופן
מהיר וחלק
 מערכת מורשית ע"י המדען הראשי לדיווח
שעות שהושקעו במשימה/פרויקט ,כולל
חתימה דיגיטאלית
 חסכון בעלויות שכר באמצעות חישוב
מדויק של זמן העבודה הלוקח בחשבון
הגעה מוקדמת או איחורים ,הפסקות ,זמן
מנוחה וימי חג המבטיח תשלום מדויק
 מידע נוכחות עדכני והיסטורי בזמן אמת
ממקור נתונים מרכזי ,המגדיל את שקיפות
נתוני כוח העבודה בארגון ,מאפשר יכולות
ניתוח גבוהות ,מיקסום יכולות מערך
העובדים ונקיטה בפעולות מתקנות מהירות
 תמיכה במגוון הסכמי העסקה כולל שכר
גלובלי ,שעות נוספות ,משרה חלקית,
המבטיחה עמידה בדרישות החוק
 אוטומציה של תהליכים עסקיים המפחיתה
את מספר הטעויות הנובעות מהזנת נתונים
ידנית ומשפרת את התפוקה
 שירות עצמי לעובד ולמנהל לגישה למידע
ותקשורת בנושאים כגון בקשת היעדרות
 לוח בקרה מרכזי ) )dashboardלהצפת
נושאים שדורשים טיפול
 התראות והודעות יזומות המאפשרות
שליטה ובקרה ,זיהוי מוקדם של בעיות
ונקיטת פעולה מתקנת
 מנגנון הרשאות המוודא בקרה ואבטחת
מידע
 התאמה לתוכנות השכר ולשכות השכר,
כולל עבודה עם מספר לשכות במקביל
במידת הצורך
 צמצום הוצאות אדמיניסטרטיביות וניירת.

ניהול מערך העובדים

תכונות עיקריות

ניהול נתוני עובד







תמיכה בהסכמים











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 להגדרת שינויים לכל העובד
ניהול נתוני משימות – הגדרות ברירת מחדל המאפשרות העמסה אוטומטית של עד  10דיווחים ביום,
בהתאמה לדיווחי הנוכחות (חלוקה על פי אחוזים).
עובדים גלובאליים  +מסגרת שעות נוספות אישית
עובדים גלובליים  +מסגרת שעות נוספות אישית  +הפסקות (קיים הסכם מקביל לעובדים בחלקיות משרה)
עובדים גלובליים ללא שעות נוספות (משרת אמון)
עובדים שעתיים
הסכמי אמהות.
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



למעלה מ 20 -דוחות מובנים במערכת ,כגון:
דוח נוכחות חודשי לעובד ולמחלקה
o
דוח שגויים וחריגים לעובד ומחלקה
o
דוח סיכום שעות פרויקט/משימה – רמה אחת
o
דיווח ודוח מדען ראשי ועוד
o
מחולל ייצוא מידע לאקסל – בחירה חופשית של שדות מהמערכת וייצוא נתונים ליצירת דוח אקסל
דוחות הנשלחים אוטומטית למנהלים ועובדים ,כגון:
דוח רשומות ששונו ע"י עובדים וממתינים לאישור ממונה
o
דוח "דורשי טיפול" ,כולל שגויים וחריגים.
o
תמיכה במגוון תקופות שכר
העברת נתונים לשכר עפ"י פרויקטים.

ניטור ובקרה




העברה לשכר
Audit Trail
שירות עצמי

שליטה ובקרה
מערכת הרשאות
ממשקים
תוספות
אופציונליות *
דרישות מערכת
**





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



מערכת  Webלשירות עצמי לעובד ולמנהל –  ,Synerion Directהמאפשרת גישה אל נתונים בהתאם לרמות
הרשאה
משלוח בקשת ואישור/דחיית היעדרות מתוכננת
יכולת הוספת צרופות כדוגמת אישורי מחלה ,ימי מילואים וכד'.
מנגנון הודעות והתראות
לוח בקרה מרכזי להצפת נושאים שדורשים טיפול
יכולת ייצוא של דוחות במספר פורמטים.
עדכון מידע על בסיס מנגנון הרשאות ,בקרה ואבטחת מידע
הגדרת פרופילי משתמש שונים לסוגים שונים של עובדים.
ממשק למערכת השכר – לשכות שירות/תוכנות שכר
 - SSOאין צורך בכניסה ייעודית למערכת – ממשק לactive directory -
ממשק לשעוני נוכחות בפורמט .txt.tallavie
תמיכה באנגלית
 - Synerion Mobile Proדיווח נוכחות וביצוע משימות באמצעות סמארטפון
אמצעי בקרת כניסה של סינריון
מערכת בענן ללא צורך בתשתית.
מערכת הפעלה –  Windows 2008R2ומעלה
בסיס נתונים –  MS SQL Server 2008ומעלה



משתמשי קצה בכל דפדפן תומך .HTML5


















*בתשלום
** לפירוט הדרישות המלא מומלץ לפנות לקבלת מידע נוסף
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