ProCES

TIME TRACKER
Zefektivněte své projekty

Plánujete posunout výkon svých nebo Vám svěřených projektů? Potýkáte se neustále s problémy
při vykazování činnosti na projektech? Nejste schopni zajistit jednotnou evidenci času na
projektech napříč celou společností? Zapomínáte zaznamenávat průběžně vykonanou činnost?
ProCES Vám pomůže.

Klíčové vlastnosti

Evidence projektů a tiketů
všech typů pohromadě
Snadné a rychlé zadávání
Schvalování záznamů
nadřízenými
Napojení na organizační
strukturu společnosti
Vyjádření v čase, mzdových
nákladech i výnosech
Dedikovaná mobilní aplikace
Kalendářové zobrazení
Dostupné v prohlížeči

Poradíme Vám, jak na to
V příjemném uživatelském rozhraní se snadno zorientujete.
ProCES Vám umožní pořizovat záznamy různými způsoby dle
Vaší potřeby, a to jak v rámci systému, tak dedikované mobilní
aplikace.
Všechny podoby pořizování záznamů optimalizujeme s ohledem
na rychlost zadání. Často se opakující informace nastavujeme
jako výchozí hodnoty či upřednostňujeme jako oblíbené hodnoty
před výběrem z ostatních variant.
Systém uživateli v samostatném widgetu reportuje součet jeho
zaevidované činnosti a také s ním komunikuje pomocí notifikací.
Evidenci projektů a jím podřízených tiketů (úkolů či činností)
Vám systém umožní konfigurovat naprosto dle Vaší potřeby, a to
jak pro projekty interní, tak projekty s vazbou na klienty nebo na
dodavatele.

TIME TRACKER

Výhody

Zajistíme evidenci všech typů projektů – interní projekty, projekty s dodavateli, klienty či partnery
Napojením na organigram společnosti jsou definovány role a pozice uživatelů s vazbou na oprávnění
pro zápis, editaci či schvalování záznamů nadřízenými
Konfigurací mzdových nákladů na jednotlivých pracovních pozicích získáte také report z pohledu
mzdových nákladů vztažených k danému projektu či tiketu
Uživatelé evidují odpracovaný čas v jim známé aplikaci, s vazbami, který znají
Aktivně notifikujeme uživatele o tom, zda již svou činnost zaevidovali, případně mohou v notifikaci
obdržet link na přímý přístup do Time Trackeru, či shrnutí zaevidovaného času za daný den

Integrace a možnost rozšíření
Integrace se systémy třetích stran (ERP systém, fakturační systém, a další)
Funkce modulu mohou být v případě potřeby rozšířeny zapojením dalších modulů ProCES
Parametrizace systému pomocí vlastního naplnění číselníků
Možnost úprav pro řešení specifických požadavků

Formáty exportů
Export výsledků do formátu
MS Excel
Tisk do PDF
Graf

Bezpečnost
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
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