
V příjemném uživatelském rozhraní se snadno zorientujete.
Pohled na plán směn je možno přepínat dle aktuální potřeby. Pro
plánování a skutečnost, pro kontrolu a přehled, pro zobrazení v
čase či ve financích (v nákladech). A pokud máte velký monitor,
tak klidně vše najednou.
 
Systém eviduje společnosti, oddělení, typ pracovní doby, typy
směn, zaměstnance, stupeň vzdělání zaměstnanců či požadavek
na obsazení oddělení. 
 
Při zpracování systém tyto informace používá a to jak pro
kontrolu a zamezení krizových situací, tak také jen jako
“dostupné informace” pro osobu, která směny plánuje.

CES
ROZPIS SMĚN

Výkonný nástroj pro plánování pracovní doby
Plánujete směny v Excelu? Potýkáte se neustále s problémy při jejich plánování? Zdá se Vám, že
plán směn, zabezpečení zastupitelnosti, mzdové náklady nebo výkazy práce nemáte pod

kontrolou? Zjistěte, jak Vám ProCES může pomoci. 

Plánování a rozpis směn

Možnost korekce a schválení

nadřízeným

Plán vs. skutečnost

Kontrola zastupitelnosti

Vyjádření v čase i mzdových

nákladech

Automatické součty za

oddělení i zaměstnance

Zpracování výkazu práce

Jedno, dvou či třísměnné

provozy

Dostupné v problížeči

Klíčové vlastnosti Přemýšlíte jak na to?

Pro



Výsledkem Vaší činnosti je schválený plán

Ten lze překlopit do skutečnosti a poté reportovat jak se plán povedlo realizovat

Tímto získáte automaticky vyplněný výkaz práce za zaměstnance, v součinnosti s ostatními moduly

doplněný i o přesčasy, dovolenou, nemoc atd.

Plán směn máte neustále aktuální, bez nutnosti ručního sdílení dokumentu s ostatními osobami

Přístup je zabezpečen přístupovými oprávněními jak pro pořízení, zobrazení, korekci či schválení

Při plánování Vás systém hlídá a upozorňuje na určité specifické situace, kterým je potřeba věnovat

pozornost
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MS Excel
Tisk do PDF

Tisk

Podpora jednotného přihlášení do více společností/aplikací
(SSO)

Autorizace (přihlašovací údaje, certifikát) 

LDAP, OAuth Google, Outlook, jméno a heslo
Práva jsou prostřednictvím rolí přiřazeny k pracovním pozicím

Formáty exportů Bezpečnost

Integrace a možnost rozšíření 
V příjemném uživatelském rozhraní se snadno zorientujete. Pohled na plán směn je možno přepínat
dle aktuální potřeby. Pro plánování a skutečnost, pro kontrolu a přehled, pro zobrazení v čase či ve
financích (v nákladech). A pokud máte velký monitor, tak klidně vše najednou.
 


