Opis funkcionalnosti spletne aplikacije
proPRIS – VNOS PRISOTNOSTI
Spletna aplikacija proPRIS je
namenjena
vnosu
prisotnosti
zaposlenih in prenosu le-teh v modul
za
obračun
plač.
Integracija
podatkov s plačami je obojestranska,
kar pomeni, da se podatki prenašajo
tudi iz plač v proPRIS.
Aplikacija omogoča spremembo
organizacije vnosa podatkov pred
obračunom,
saj
se
delo
obračunovalca razdeli na operativne
vodje/vnašalce
brez
možnosti
poseganja v sistem plač.
Glavna prednost spletne aplikacije proPRIS je, da je nameščena na oddaljenem strežniku in
omogoča osebam z ustreznim nivojem avtorizacije, vnos iz kateregakoli računalnika in
hkraten pregled/kontrolo vnosa iz centrale.
Glavne značilnosti in funkcije aplikacije so:
Do
podatkov
lahko
dostopate
kjerkoli
(z
ustrezno avtorizacijo).
Možno je določiti nivoje
dostopa
in
privilegije
posameznega uporabnika.
Nastavljivi izpisi seznamov in poročil, kjer uporabnik sam določi vsebino in obliko
izpisa.
Modularnost - dodatne module in funkcionalnosti lahko dodatno integriramo.
Nastavitev pogledov po zahtevi stranke; nastavitve se avtomatično shranijo.
Velika preglednost in nadzor nad vnosom.
Prenos podatkov iz aplikacije za
obračun plač (osnovnih kadrovskih
podatkov,
profitnih
centrov,
obračunov, poslovnih enot in postavk
obračuna)
Prednastavljeni vnos praznikov.
Prednastavljeni katalog načinov dela,
ki omogoča da vsakemu zaposlenem
vnesete prednastavljeni način dela
Opozarjanje/preprečitev vnosa ob delu
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na praznik/nedeljo – vnos prisotnosti je na ta način hitrejši.
Možen je t.i. posamični vnos, na katerem vnašamo pristnost po ljudeh ali pa t.i.
skupinski vnos, ki omogoča vnos prisotnosti več zaposlenim (ali vsem aktivnim)
naenkrat.
Oblikovanje poročil je v
celoti nastavljivo vašim
željam
in
potrebam,
obenem jih oblikujete sami
glede na posebnosti vaših
strank in stikov. Vsa
poročila so aktivna kar
pomeni, da je poseganje na
izpisih vidno tudi na
vnosih.
Seznam (hitri pregled) ter
izpis prisotnosti je mogoče
izpisati na ekran, tiskalnik
ali pa izvoziti v druga
orodja (Excel).
Možnost pošiljanja poročil
in seznamov po elektronski pošti v obliki priloge ali kot povezavo do seznama oz.
poročila.
Možnost grupiranja in filtriranja seznamov in poročil.
Prenos podatkov iz proPRIS v aplikacijo za obračun plač (podatki o prisotnosti,
združeni po delavci in postavki obračuna)
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