Ostemplowania
Model dni

Przerwv

Nieobecnosci
Dodatki

Urlop

DMS

>TimeLine®.. Rejestracja czasu pracy//

www.tlfi.de

>Ergonomia//
Nasze oprogramowanie powstaje w ścisłej współpracy z naszymi użytkownikami.
Jako średniej wielkości producent oprogramowań docieramy bezpośrednio do niezweryfikowanych
doświadczeń i pragnień naszych klientów.
Najważniejszymi atrybutami naszych produktów TimeLine są przejrzystość masek i menu oraz prosta,
intuicyjna obsługa:
z praktyki – do praktyki.
77Bezpośrednie przejście
z każdej maski
do potrzebnych danych
referencyjnych
77Proces biznesowy –
jedna maska - brak
konieczności przeskakiwania
77Funkcje wyszukiwania
pełnych tekstów i
fragmentów
77Oraz wiele innych

Wyszukiwanie pracownika przez numer personalny

>Aplikacje//
Oprogramowanie obejmuje wszystkie obszary
rejestracji czasu pracy, od codziennych czynności,
takich jak “Przyjście”, “Przerwy” lub “Wyjście”
pracownika,poprzez indywidualne ustawienia
modeli dodatków,przerw lub czasu pracy,
aż po prezentację przekonywających
wyników miesięcznych i rocznych.
Moduły dodatkowe:
77Grafik
77Zarządzanie dokumentami
77Plan rozmieszczenia personelu
77Kontrola dostępu

Wyciąg z menu głównego

>Zalety//
77Różne możliwości
ustawień i edycji

77Dynamiczne generowanie
modeli tygodnia

77Automatyczne
obliczenia dodatków

77Indywidualne prowadzenie
kont
77Wielojęzyczność
77Zautomatyzowane
procedury

Dynamiczne generowanie modelu tygodni

>Dane referencyjne//
Podstawy
77Ustawienia fabryczne dla
księgowości płacowej
• Miejsca powstawania
kosztów
• Płatnicy
• Lata obrotowe
• Możliwość klasyfikacji
klas zagrożeń UW
77Zarządzanie oddziałami i
grupami rozliczeń
możliwe różne

System

Rejestracja czasu pracy-podstawy

77Połączenie z:
• Systemami zarządzania
dokumentami
• Modułem grafiku
• Kontrolą dostępu
• Zarządzaniem towarem
TimeLine
i księgowością płacową

77Jednostki samobilansujące
Można zarządzać
• kilkoma firmami
w bazie danych

77Parametry rejestracji czasu
pracy
• swobodna konfiguracja
modeli
• Gruntowne ustawienia do
obróbki i emisji

 	

Model dodatku – wybór połączenia dni

Personal
77Dane pracownika w
zakresie:
• parametrów
ubezpieczeń
społecznych/podatków
• dodatków
• terminów urlopów
• indywidualnych
podstaw obliczeń
• danych refency

Rodzaje nieobecności – dowolnie

77Możliwe dostosowania
ustawień do klienta
• Modele przerw
• Modele dni
• Grupy tygodni
• Modele tygodni dynamiczne generowanie
i klasyfikacja
pracownika
• Rodzaje nieobecności
• Modele dodatków automatyczne
przyznanie i akceptacja
• Roczny czas pracy
• Rodzaje obecności
• Terminale
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>Rejestracja czasu pracy//
Różne możliwości rejestracji
77Zintegrowany terminal rejestracji
• Rozszerzona rejestracja
stempli (przerwa, lekarz i in.)
• Udzielenie informacji
• Możliwa identyfikacja stempli
• Możliwość podłączenia
różnych urządzeń wejściowych
(transponder, czytnik,
ręczny skaner i wiele in.)
77TimeLine® ERP PC
• Rozszerzona rejestracja stempli
• Możliwość podłączenia różnych
urządzeń wejściowych
77Indywidualne interfejsy
i in.
• Kaba Benzing
• Automatyczny import danych

Przykładowa konfiguracja zintegrowanego terminala

Przykład dla TimeLine® ERP IPC

Przetwarzanie importowanych ostemplowań

Przetwarzanie danych
77Globalna
edycja
• Dni świąteczne
• Urlop zakładowy

Rejestracja urlopu zakładowego

77Edycja
pracowników
• Modele dni/zmian
• Ostemplowania
• Nieobecności
• Dodatki
• Parametry związane
z dniami

Przegląd miesięcznych danych dla pracownika
Roczny przegląd pracowników

>Rejestracja czasu pracy//

Ocena czasu realnego
77Przegląd zarejestrowanych
ostemplowań
77Przegląd obecności
• Wszyscy pracownicy
• Wyświetlanie czasu
obecności/nieobecności
• Sygnalizacja optyczna
za pomocą funkcji
świateł

Przegląd ostemplowań

Przegląd obecnych pracowników

77Monitorowanie frekwencji
• Wybrani pracownicy
• dynamiczna prezentacja
• ostatnie ostemplowanie
• automatyczna
aktualizacja
• Możliwość wyboru terminu
• Możliwy bezpośredni
dostęp z pulpitu

Monitorowanie frekwencji

Wydanie analiz
77Eksport zawartości okna
• Excel
• Plik tekstowy
• HTML

Eksport danych do Excela

77Różne możliwości oceny
w formacie wyświetlania
• związane z danymi
personalnymi
• związane z rozliczeniem
• związane z terminem
•
77Duży wybór gotowych
formularzy do druku
77Elastyczne kryteria wyboru
77Opóźniona ocena
Miesięczna analiza

Okno do wyboru formularza do druku
Kryteria wyboru dla danych pracownika
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>Moduły//
Plan rozmieszczenia
pracowników
77Intuicyjne sterowanie
77Planowane obiekty można
konfigurować dowolnie
• Zasoby
• Miejsca powstawania
kosztów
• Umowy o dzieło
• i wiele innych
77Możliwość bezpośredniej
klasyfikacji
• danych dot. rejestracji czasu
pracy
• Modele dni
• Nieobecności
•
77Ocena czasu realnego
• Porównanie Winien <-> Ma
• Wyświetlanie pracowników
w zakresie planowanych
obiektów

Sekcja modułu planu rozmieszczenia pracowników

Prosty wybór parametrów i modułów wejściowych

Grafik
77Prosta obsługa
• Selektywna
wielokrotność edycji
• Filtrowanie modeli
związanych z oddziałem
Skrót klawiaturowy dla
zmian i
• modeli nieobecności
Przejrzysta prezentacja

Moduł grafiku – Przegląd oddziału

77Szybkie porównanie
• Planowanie<-> Rejestracja
czasu pracy
• Dowolnie definiowane
kolory
• dla zmian
Zarządzanie kwalifikacjami

Edycja dnia

Plan rozmieszczenia personelu
77Zarządzanie profilami dostępu

Konfiguracja grupy końcowe

77Możliwość zatrudniania
zewnętrznych
77Pracowników
• Ocena dostępu
• wg personelu
• wg drzwi/bramy

Rejestrowanie pracowników zewnętrznych

>Interfejsy / Systemy operacyjne//
Interfejsy TimeLine

Terminal-Server

Interfejsy do
następujących
systemów archiwizujących:
Interfejsy TimeLine:

77Księgowość płacowa
77Zarządzanie towarem
77Księgowość finansowa

77ELO

77Rachunkowość zarządcza

77Easy-Archiwum

77Zgodność Citrix i
serwera terminali
77Specjalna opcja dla
pracy z ograniczoną
głębią kolorów

77DokuWare- System
zarządzania dokumentami

Serwer systemy
operacyjne

Standard- und
Systemschnittstellen:

77Linux

77ODBC

77Windows

77SQL

Zintegrowana

77Księgowość płacowa
np.
• DATEV
• EXACT
• Lexware

Dane
referencyjne

Ogólna

Rejestracja
czasu

Plan
rozmieszczenia
pracowników

Grafik

Całkowita
DMS
Połączenie
z wynagrodzeniem

>Zdolność dostosowania się do potrzeb klienta//
Raportowanie
77Raporty w formacie źródłowym
77Możliwość samodzielnej
zmiany raportów
• Możliwość szybkiej
rejestracji nowych
sprawozdań

Bank danych
77Opartych na SQL
• Bezproblemowe
dodawanie nowych
pól i tabel
• Szybki odczyt
danych do dowolnego
konwencjonalnego
programu zgodnego z
ODBC
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TimeLine Financials GmbH & Co. KG
w Großröhrsdorf powiat Bretnig (koło Drezna)

Timeline Grupa

przedsiębiorstw

TimeLine® Grupa przedsiębiorstw
Osiem przedsiêbiorstw. Cztery firmy pracuj¹ce nad rozwojem oprogramowañ.
Cztery firmy konsultingowe.
Wspólna idea. Rozwój i dostarczanie innowatywnych rozwi¹zañ systemowych
z najlepszym stosunkiem jakooeci do ceny na rynku niemieckim.
TimeLine Financials GmbH & Co. KG
OT Bretnig
Weststraße 5
01900 Großröhrsdorf

Dział sprzedaży dane kontaktowe.
Telefon stacjonarny: (071) 7199 723
Faks:
(071) 7199 724
Telefon komórkowy: 511 911 593

Fon: +49 (0)35952.3410
Fax: +49 (0)35952.34122
info@tlfi.de
www.tlfi.de

TimeLine Financials
GmbH & Co. KG
OT Bretnig
Weststraße 5
01900 Großröhrsdorf

Gebauer GmbH
Obere Dammstraße 8 -10
42653 Solingen

TimeLine Neo GmbH
Obere Dammstraße 8 -10
42653 Solingen

ODS GmbH
Nordwestring 133
90419 Nürnberg

TimeLine Consulting
GmbH & Co. KG
Zeppelinstraße 4
79331 Teningen Nimburg

TimeLine Consulting
GmbH & Co. KG
Äußere Nürnberger Str. 62
91301 Forchheim

TimeLine Business Systems k.s.
Námestie Slovenského povstania 5
90031 Stupava
Slovenská republika

TimeLine ERP India Pvt. Ltd.
905, Matrix (Near Divya Bhasker)
S G Road, Ahmedabad - 390 051
Gujarat - India

S.C. TimeLine
Business Systems S.R.I.
Gimnasticii 9
550172 Sibiu
Romania

