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PLANOWANIE
PRACY

Funkcjonalność Programu: INTEGRACJE Z SYSTEMAMI

Simple ERP

enova365

Symfonia

Comarch ERP 
Optima

Pobieranie i synchronizacja danych o pracownikach 
i strukturze firmy z programu kadrowego

Wysyłanie czasu pracy z podziałem na komórki 
kosztów do programu płacowego 

I inne

KADROWO- PŁACOWYMI

System Planowanie Pracy wypełnia czasochłonny i odpowiedzialny element zarządzania personelem, 
jakim jest układanie harmonogramu pracy zgodnie z obowiązującym prawem. Parametry systemu 
pozwalają na obsługę wszystkich komórek organizacyjnych ułatwiając właściwą organizację pracy  
przez dostosowanie działania do potrzeb jednostki. System posiada funkcjonalność weryfikac ji 
zaplanowanego grafiku z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Udostępnione zostały również 
funkcjonalności wspierające organizacje pracy na oddziałach i nadzór nad wykonaniem grafików  
przez kadrę zarządzającą. arządzającą.

Weryfikacja zatwierdzonego grafiku czasu pracy.

Obsługa różnego typu systemów czasu pracy.

Możliwość definiowania okresów 
rozliczeniowych.

Definicje zmian, obsad, preferencji, schematów pracy 
i grup pracowników tworzących grafiki.

Historia zmian wprowadzanych przez użytkowników.

Elastyczność w ustalaniu sposobu odbioru godzin 
nadliczbowych.

Wykonane grafiki stanowią ewidencję czasu pracy.

Przypisanie odcinka zadań oraz osoby 
odpowiedzialnej za zmianę.

Funkcjonalność planowania pracy pracownika 
na wielu oddziałach.

Określenie miejsca powstania kosztów.

Różnorodność wydruków, zestawień
i raportów.

Działa w zgodnych ze sobą wersjach dla Windows
i przeglądarki Internetowej.

Oraz 
czytnikami 
kart RCP
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POPRAWNOŚĆ KODEKSOWA

MODUŁ DODATKOWY 
OBSŁUGA KONTRAKTÓW
LEKARSKICH

Sprawdzenie zgodności z Kodeksem Pracy – odpoczynki, limity, przekroczenia

Weryfikacja poprawności obsad, dostępności urlopów itp. (także podczas tworzenia grafiku)

Moduł dodatkowy systemu Planowanie Pracy 
pozwala na definiowanie umów kontraktowych, 
wprowadzenie wypracowania kontraktu, tworzenie 
rozliczeń i fakturowanie.

Kontrola ilości wymaganych stanowisk i kwalifikacji

Integracja z grafikiem ułatwia pełne rozliczenie 
działań pracownika.

Rzetelna informacja o podstawach rozliczenia 
kontraktu.

Elementy opierają się na definicji kontraktu, 
więc wpisanie umowy jest łatwe i szybkie.

Element kontraktu o indywidualnej cenie 
dla każdego pracownika.

Uproszczenie i uporządkowanie zadań.

Możliwość wprowadzania aneksów do umów.

Umożliwia planowanie pracy (dyżurów, 
gotowości) i na podstawie wykonania planu 
automatycznie nalicza rozliczenie kontraktu.
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